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 ١ 

  مقدمة
 من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من إن احلمد هللا حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا              

يهده اهللا ، فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه ،                         
  .وأشهد أن حممداً عبده و رسوله 

  .أما بعد 
نقـد املـنت      "     فإنه من غري اخلفي على املختصني يف علم احلديث من املعاصـرين أن موضـوع                

قد لقي يف عصرنا اهتماماً بالغاً ؛ لكثرة الكالم حوله من قبل املستشرقني وغريهم ، مما أدى " حلديثي ا
ببعض الباحثني أن خيصوه ببحوث مستقلة ، ولكن مل يزل هذا املوضوع يف حاجة للكثري من البحوث              

  .املعمقة 
  أهمية البحث

  :     تتجلى أمهية حبثنا هذا يف النقاط التالية 
إبراز جهود علماء اجلرح والتعديل يف نقد املنت باعتباره ركيزة من أهم ركائزهم يف نقد الرواة                 - ١

  .واحلكم عليهم 
 إغفال بعض الباحثني ممن كتب يف موضوع نقد املنت احلديثي هلذا اجلانب ، بل صرح بعـضهم                  - ٢

هذا املوضوع ذات أمهية لبيان     بأن كتب الرجال والعلل ال يوجد فيها نقد للمنت ، مما جيعل الكتابة يف               
  .عدم سالمة هذه النتيجة 

 إن بيان عناية علماء اجلرح والتعديل باملنت احلديثي ، ومعرفة األسباب املوجبة لنقده عنـدهم ،                 - ٣
وحدوده ، من األمور املساعدة على يئة املناخ العلمي الستثمار تلك املعايري والطرق والوسـائل يف                

  . ماء احلديث املعاصرين الساعني لتنقية املصادر احلديثية اجلهود النقدية لعل
  الدراسات السابقة

  : تناول موضوع نقد املنت احلديثي مجلة من الباحثني ، من أبرزهم 
أستاذ احلديث يف جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود            .  مسفر بن غرم اهللا الدميين      / د  . أ - ١     

  " .مقاييس نقد متون السنة : " ته اإلسالمية بالرياض ، وكان عنوان أطروح
أستاذ احلديث يف إحدى جامعات اإلمارات العربيـة        . صالح الدين بن أمحد اإلدليب      / د  . أ - ٢     

  " .منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي : " املتحدة ، وكان عنوان أطروحته 
لزيتونة بتـونس ، وكـان عنـوان        أستاذ احلديث يف جامعة ا    . حممد طاهر اجلوايب    / د  . أ - ٣     

  " .جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي الشريف: " أطروحته 
     ولكن املدقق يلحظ أن هذه الدراسات مع أمهيتها وسدها لكثري من وجوه النقص ، إال أـا مل                  
 ختل من بعض أوجه القصور ، وخاصة من حيث عدم الشمولية ، وتغليب البعض منها جانب نقـد                 



 ٢ 

املنت عند املدارس الفقهية على نقد احملدثني ، كما ظهر يف بعضها التكرار ملا يف كتب املصطلح مـن                   
اجلوايب ، والـدميين    : دون إضافات حقيقية ،كما أن من أوجه القصور اليت ال حظتها أن األستاذين              

ة يف قـول    أغفال بيان جهود علماء اجلرح والتعديل يف نقد املتون ، ويتجلى هذا بـصورة واضـح               
  . ١)لكن  من يطالع كتب العلل والرجال ال جيد فيها نقداً ملتون األحاديث : ( الدكتور الدميين 

     واحلق أن هذا احلكم من باحث قدير كالدميين غري مقبول ؛ ألن الشواهد واألدلة مـن كتـب                  
مما يؤكد احلاجة لتجلية    اجلرح والتعديل تدحضه كما سيأيت إيضاحه يف حبثنا هذا إن شاء اهللا تعاىل ، و              

عن سبب خلو كتابه من نصوص اإلمام البخاري        ٢هذا األمر أيضاً أين سألت الدكتور اجلوايب شخصياً       
  .أنه مل يقف عليها : يف نقد املنت املذكورة يف تارخييه الكبري والصغري ، فأجابين مبا معناه 

اعتماد نقد املنت يف دراسة     : " وضوع بعنوان   وحيمد للدكتور اإلدليب أنه أفرد مبحثاً خاصاً هلذا امل             
إال أنه أغفل ذكر كثري من النصوص املهمة يف هذا األمر ، كما أنه مل يتطرق لألسـئلة                   . ٣" الرجال  

 ال يـزال    - يف نظرنـا     -املذكورة يف حبثنا فضالً عن حماولة اإلجابة عنها ، مما جيعل تناول املوضوع              
  .ملحاً للغاية 

  حدود البحث
   ينحصر البحث يف بيان أثر نقد املنت يف احلكم على رواة احلديث ، وهذا يعـين أن البحـث ال                      

يشمل كل نقد للمنت سواء أكان قائله من الفقهاء أم من احملدثني ، من القدماء أم من املتأخرين ، بل                    
ن بن مهدي ،    شعبة بن احلجاج ، وعبدالرمح    :  من أمثال    املتقدمني اجلرح والتعديل    بأئمةهو حمصور   

وحيىي بن سعيد القطان ، واإلمام أمحد بن حنبل ، وعلي بن املديين ، وحيىي بن معني ، والبخـاري ،                     
  .ومسلم ، وأيب حامت الرازي ، وأيب زرعة الرازي ، وابن حبان ، وابن عدي ، والدارقطين 

 حمصورة يف كتب         كما أن مصادر البحث األساس اليت ستستمد منها النصوص التطبيقية ستكون          
  .الرجال ، وكتب العلل نظراً لكوا متثل اجلانب العملي التفصيلي لنقد مرويات الرواة 

  أهداف البحث
  . إبراز أهم معامل منهج نقد املنت احلديثي عند علماء اجلرح والتعديل -١
  .لسابقة تسليط الضوء على مجلة من النصوص التطبيقية اليت مل تتعرض هلا أكثر الدراسات ا- ٢
  . الكشف عن التنوع االجتهادي يف التعامل مع نقد املنت عند علماء اجلرح والتعديل - ٣
إن نقد السند من خالل بيان كالم النقاد يف الرواة ال يعين  جتاهل              :  إبراز احلقيقة العلمية القائلة      - ٤

  .نقد املنت 

                                                           
   ) .٥ص (   مقاييس نقد متون السنة ١
  . قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود ألكثر من سنة   األستاذ الدكتور حممد طاهر اجلوايب شرفت مبزاملته يف٢
   ) .١٧٣ - ١٤٥ص (   منهج نقد املنت ٣



 ٣ 

سابقة وتوسيع االسـتفادة منـها يف        حتديد بعض الطرق اليت متكننا من استثمار تلك اجلهود ال          - ٥
  .الدراسات التطبيقية املعاصرة يف علم احلديث 

  أسئلة البحث
   ما األسباب املوجبة لنقد املنت عند علماء اجلرح والتعديل ؟-
   وما األساليب املتبعة عندهم الكتشاف ذلك ؟-
   مث ما أثر تلك األسباب يف حكمهم على الرواة ؟-
 عند علماء اجلرح والتعديل ؟ وحتديداً ما هو نقد املنت غري املقبول عندهم ؟                ما هي حدود نقد املنت     -

  وما مربرات احلدود املذكورة وجوداً وعدماً ؟
  تقسيم البحث

  :مت تقسيم هذا البحث على النحو التايل 
  املقدمة

  .حملة حول عناية علماء اجلرح والتعديل بنقد املنت : املبحث األول 
  .ألسباب املوجبة لنقد املنت عند علماء اجلرح والتعديل ا: املبحث الثاين 

  .حدود نقد املنت عند علماء اجلرح والتعديل : املبحث الثالث 
  .اخلامتة 

     وختاماً ال بد من إيضاح أن طبيعة الندوات العلمية تقتضي التركيز و االختصار ، وهذا ما راعيته                 
ا البحث غزيرة جداً ، أقول هذا معتذراً عن عدم بسط القول            هنا سيما أن املادة العلمية املتاحة يف هذ       

يف كل مبحث مبا يتناسب مع املتوفر لدي من نصوصه وشواهده ، ولكن عزائي أن ما سـأقدمه يف                   
هذا البحث ما هو إال حماولة أوىل يقيين أا ناقصة النضج ، أشبه ما تكون بتجربة أولية ، ال بد مـن                      

 إن شاء اهللا    - الشعور كان احملرض يل على املشاركة يف هذا امللتقى املبارك            متابعتها وتطويرها ، وهذا   
 سعياً لسماع وجهات نظر خمتلفة ، متكن الباحث من التعمق يف مادته ، وأسلوب طرحه ، ووسائل    -

  .معاجلته 
  .واَهللا أسأل التوفيق والسداد على بلوغ املراد 

  
  
  



 ٤ 

  لجرح والتعديل بنقد المتنلمحة حول عناية علماء ا: المبحث األول 
  

     إن عناية علماء اجلرح والتعديل بنقد املنت تتجلى من حيث العموم يف النصوص العامة اليت يشري                
فيها بعض كبار أئمة اجلرح والتعديل ضرورة النظر يف متون الروايات ، وجيعلون ذلك من أركـان                 

  . العملية النقدية وأسسها يف علم اجلرح والتعديل
  : ومن ذلك مثالً قول اإلمام مسلم بن احلجاج يف تعريفه للحديث املنكر     
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غريه من أهل احلفظ           : وعالمة املنكر يف حديث احملدث       (( 

 ، فإذا كان األغلب من حديثه كـذلك كـان   خالفت روايته روايتهم ، أومل تكد توافقهاوالرضا ؛   
 مقبولة وال مستعمله فمن هذا الضرب من احملدثني عبد اهللا بن حمرر وحيىي بن أيب                مهجور احلديث غري  

؛ ألن حكم أهل العلم ، والذي نعرف        . . . ومن حنا حنوهم يف رواية املنكر من احلديث         . . . أنيسة  
من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به احملدث من احلديث أن يكون قد شارك الثقات مـن أهـل العلـم                     

ظ يف بعض ما رووا ، وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم ، فإذا وجد كذلك ، مث زاد بعد ذلـك                      واحلف
  .شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته 

     فأما من تراه يعمد ملثل الزهري يف جاللته وكثرة أصحابه احلفاظ املتقنني حلديثه وحديث غريه ،                
م مبسوط مشترك ، قد نقل أصـحاما عنـهما           وحديثهما عند أهل العل    -أو ملثل هشام بن عروة        

 مما ال يعرفه    العدد من احلديث   فريوى عنهما أو عن أحدمها       -حديثهما على االتفاق منهم يف أكثره       
أحد من أصحاما ، وليس ممن قد شاركهم يف الصحيح مما عندهم ، فغري جائز قبول حديث هـذا                   

  .٤))الضرب من الناس واهللا أعلم 
 وإن مل يرد فيه ذكر املنت صراحة إال إنه يندرج فيه ضرورة ، فقد قال اإلمام مـسلم                       وهذا النص 

 يف مقدمة كتابه التمييز وهو مع قصره من أكثر كتب علل األحاديث املتداولة اليوم عنايـة بعلـل                   -
   :-املتون 

ختلفوا فيه مـن    فاعلم أرشدك اهللا أن الذي يدور به معرفة اخلطأ يف رواية ناقل احلديث إذا هم ا                (( 
  :جهتني 

أن ينقل الناقل خرباً بإسناد ، فينسب رجالً مشهوراً بنسب يف إسناد خربه خـالف               : أحدمها  ] أ  [ 
نسبته اليت هي نسبته ، أو يسميه باسم سوى امسه ، فيكون خطأ ذلك غري خفي على أهل العلم حني                    

  . . .يرد عليهم 
  مما يعرف خطأه     متون األحاديث  ، فموجود يف     وكنحو ما وصفت من هذه اجلهة من خطأ األسانيد        

  . . . السامع الفَِهم حني يرد على مسعه 

                                                           
   ) .٧ص (   مقدمة صحيح مسلم ٤



 ٥ 

أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري ، أو غريه من األئمة               : واجلهة األخرى   ] ب  [ 
 ،   ، ال خيتلفون فيـه يف معـىن        واملنت ، جمتمعون على روايته يف اإلسناد        ومنت واحد بإسناد واحد ،    

يقلـب  أو  فريويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه ، فيخالفهم يف اإلسناد ،                
فيعلم حينئذ أن الصحيح من الـروايتني مـا          ، ما حكى من وصفنا من احلفاظ        املنت فيجعله خبالف  

  .حدث به اجلماعة من احلفاظ ، دون الواحد املنفرد وإن كان حافظاً 
ينا أهل العلم باحلديث حيكمون يف احلديث مثل شعبة ، وسفيان بن عيينة ، وحيىي               على هذا املذهب رأ   

  ٥))بن سعيد ، وعبدالرمحن بن مهدي ، وغريهم من أهل العلم 
     إن القراءة املتأنية املصحوبة بدقة التأمل يف هذين النصني املذكورين عن اإلمام مسلم ؛ تعطينـا                

نظر فيها كان ركيزة أساسية يف العملية النقدية عند أئمـة اجلـرح             داللة جلية على أن نقد املتون وال      
والتعديل ،كما أشار إىل ذلك مسلم نفسه حني نص على أمساء بعضهم يف آخر كالمـه اآلنـف ،                   

 ملا ذكر حديثاً أخطأ فيه أحد الرواة يف متنه بعـد            - رمحه اهللا    -ويؤكد هذا بصورة قاطعة أن مسلماً       
مبثل هذه الرواية وأشباهها ، تـرك أهـل         :    ((  اليت تدفعه وتعارضه قال      أن بني األخبار الصحيحة   

  ٧ )) .٦احلديث حديث حيىي بن عبيداهللا
فسبب ترك أهل احلديث أو تضعيفهم هلذا الراوي ؛ ألنه خالف يف منت هذه الروايـة وأشـباهها ،                   

  .هم ونسب ذلك لعلماء اجلرح والتعديل ، مقرراً أن هذا من موجبات ضعفه عند
     ومن النصوص العامة املهمة اليت تدل على عناية أئمة اجلرح والتعديل بنقد املتون ، ما ذكره ابن                 

  " :اجلرح والتعديل " أيب حامت يف آخر تقدمته لكتابه املوسوعي يف نقد الرواة 
ه مغـشوش ،    تعرف جودة الدينار بالقياس إىل غريه ، فإن ختلف عنه يف احلُمرة والصفاء ؛ عِلم أن               (( 

ويعلم جنس اجلوهر بالقياس إىل غريه فإن خالفه يف املاء والصالبة عِلم أنه زجاج ، ويقـاس صـحة                   
 ، ويعلم سقمه وإنكاره     وأن يكون كالماً يصلح  أن يكون من كالم النبوة         احلديث بعدالة ناقليه ،     

  ٨)) . بتفرد من مل تصح عدالته بروايته 
ري صحة احلديث عند علماء احلديث يف كتاب خصصه ألقوال علمـاء                 فهذا اإلمام يقرر هنا معاي    

اجلرح والتعديل يف نقلة األخبار ورواا ، وهو هنا جيعل النظر النقدي يف املنت ركيـزة أساسـية يف                   
احلكم على احلديث ، وال ينقل هذا على أنه اختياره أو رأيه اخلاص ، بل إنه ساق هذا الكالم بعـد                     

مع أحد الفقهاء من أهل الرأي حني استنكر عليه وعلى أهل احلديث أقـواهلم               حدثت لوالده    ٩قصة

                                                           
  .، وما بني معقوفني فهو إضافة مين لزيادة التوضيح  ) ١٧٢ - ١٧٠ص (   التمييز ٥
   ) .٧٥٩٩( التقريب . متروك :  ، قال فيه ابن حجر   هو حيىي بن عبيداهللا بن عبداهللا بن موهب التيمي املدين٦
  .وانظر ما قبله  ) ٢٠٦ص (   التمييز ٧
   ) .٣٥١ / ١(   اجلرح والتعديل ٨
  .، وهي قصة مهمة جداً و غزيرة الفوائد ملن تأملها  ) ٣٥١ - ٣٤٩ / ١(   انظر هذه القصة يف املصدر السابق ٩



 ٦ 

وأحكامهم على الرواة واألحاديث ، فذكر أبو حامت الرازي لذلك الفقيه أن أقواله ليست من منطلق                
ذايت بل هي معتمدة على معايري موضوعية ، مث أخربه بأن مصداق ذلك أن يسأله عن أحاديث ويقيد                  

ذهب بتلك األحاديث نفسها ألحد علماء احلديث الذين حيسنون علم العلل واجلـرح             كالمه ، مث ي   
والتعديل ، ويعرضها عليه ، فإن تطابق حكمهما ، فعليه أن يقلم حينها أن هذا العلـم لـه معـايري                     

إن أحكامكم يا أهل احلديث مبنية على       : موضوعية ، وإن اختلفت األحكام فحينها حيق له أن يقول           
  .اتية معايري ذ

     ومن النصوص العامة املبينة لعناية أئمة اجلرح والتعديل بنقد املنت ، ما ذكره احلافظ ابن رجـب                 
  :، فقد قال " قواعد يف العلل: " حتت عنوان " شرحه لعلل الترمذي " احلنبلي يف آخر 

ي يف هذا العلم    ولنختم هذا الكتاب بكلمات خمتصرات من كالم األئمة النقاد احلفاظ األثبات وه            (( 
  . . .كالقواعد الكليات يدخل حتتها كثري من اجلزئيات 

  الفقهاء املعتنون بالرأي حىت يغلب عليهم االشتغال به ال يـكادون حيفظون  ) : قاعدة ( 
ويـروون  احلديث كما ينبغي ، وال يقيمون أسانيده ، وال متونه ، وخيطئون يف حفظ األسانيد كثرياً                 

 ورمبا يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء املتداولة بينهم        ،   وخيالفون احلفاظ يف ألفاظه   املتون باملعىن ،    
من زرع يف   : " ، وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج يف املزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال                

   .وهذا يشبه كالم الفقهاء"  . بغري إذم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) قوم(أرض 
ــس      و ــنيب : " كــذلك روى حــديث أن ــاءأن ال ــن م ــرطلني م   " كــان يتوضــأ ب

، واملد عنـد أهـل      " أنه كان يتوضأ باملد     : "  ، فإن لفظ احلديث      وهذا رواه باملعىن الذي فهمه    ،  
  .الكوفة رطالن 

  وكــذلك ســليمان بــن موســى الدمــشقي الفقيــه يــروي األحاديــث بألفــاظ مــستغربة 
  محــاد بــن أيب ســليمان ، وأتباعــه    ، وكــذلك فقهــاء الكوفــة ورأســهم    

  . . .، وكذلك احلكم بن عتيبة ، وعبد اهللا بن نافع الصائغ صاحب مالك ، وغريهم 
الفقيه إذا حدث من حفظه ، وهو ثقة يف روايته ال جيوز عندي  االحتجاج خبـربه ؛                  : قال ابن حبان    

ــانيد      ــون ، دون األس ــظ املت ــه حف ــب علي ــه فالغال ــن حفظ ــدث م ــه إذا ح   ألن
 وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه ، كانوا إذا حفظوا اخلرب ال حيفظون إال متنـه ، وإذا                     ،

 أحداً ، فإذا حدث      فال يذكرون بينهم وبني النيب       ذكروا أول أسانيدهم يكون قال رسول اهللا        
سل ، وهـو ال  الفقيه من حفظه رمبا صحف األمساء ، وأقلب األسانيد ، ورفع املوقوف ، وأوقف املر             



 ٧ 

يعلم لقلة عنايته به ، وأتى باملنت على وجهه ، فال جيوز االحتجاج بروايته إال من كتـاب أو يوافـق            
   .١٠الثقات يف األسانيد

هذا إن كان الفقيه حافظاً للمنت ، فأما من ال حيفظ متون األحاديـث              ] : القائل ابن رجب    [ قلت  
ملعىن ، فال ينبغي االحتجاج مبا يرويه من املتون ، إال مبا            بألفاظها من الفقهاء ، وإمنا يروي احلديث با       

  يوافــق الثقــات يف املتــون ، أو حيــدث بــه مــن كتــاب موثــوق بــه ،        
واألغلب أن الفقيه يروي احلديث مبا يفهمه من املعىن ، وأفهام الناس ختتلف وهلذا نرى كـثرياً مـن                   

جيزم العارف املنصف بأن ذلك املعىن الذي       الفقهاء يتأولون األحاديث بتأويالت مستبعدة جداً حبيث        
تأول به غري مراد بالكلية ، فقد يروي احلديث على هذا املعىن الذي فهمه ، وقد سـبق أن شـريكاً                     

  .روى حديث الوضوء باملد مبا فهمه من املعىن ، وأكثر فقهاء األمصار خيالفونه يف ذلك 
  

عندي ال : هم وليسوا بفقهاء قال ابن حبان الثقات احلفاظ إذا حدثوا من حفظ ) : قاعدة     ( 
  جيوز االحتجاج حبديثهم ؛ ألن مهتهم حفظ األسانيد والطرق ، دون املتون 

وأكثر من رأينا من احلفاظ كانوا حيفظون الطرق ، ولقد كنا جنالسهم برهة من دهرنا على : قال 
  ن إليها املذاكرة ، وال أراهم يذكرون من منت اخلرب إال كلمة واحدة يشريو

ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فرمبا يقلب املنت ، ويغري املعىن إىل غريه ، وهو ال يعلم ، فال : قال 
   . ١١جيوز االحتجاج به إال أن حيدث من كتابه ويوافق الثقات

وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم ، وبينا أن هذا ليس على إطالقه ، وإمنا ] : قال ابن رجب [ 
خمتص مبن عرف منه عدم حفظ املتون وضبطها ، ولعله خيتص باملتأخرين من احلفاظ حنو من كان هو 

 كشعبة ،  واألعمش ، وأيب إسحاق ، وغريهم ؛ فال يقول ذلك فأما املتقدمونيف عصر ابن حبان ، 
 ىألن الظاهر من حال احلافظ املتقن حفظ اإلسناد واملنت ، إال أن يوقف منه علأحد يف حقهم ؛ 
   ،واهللا أعلم خالف ذلك

   
، وقد سبق قول الشافعي أن من حدث باملعىن ، ومل حيفظ لفظ احلديث إنه يشترط فيـه أن يكـون                    
عاقالً ملا حيدث به من املعاين ، عاملاً مبا حييل املعىن من األلفاظ ، وأن من حدث باأللفاظ فإنه يشترط                    

   ١٢))أن يكون حافظاً للفظ احلديث متقناً له 
 

                                                           
   ) .٩٣ / ١( حني له   كالم ابن حبان موجود يف كتاب ارو١٠
  .  املصدر السابق ١١
   ) .٨٣٧ - ٨٣٣ / ٢(   شرح علل الترمذي ١٢



 ٨ 

 وهـو مـن أهـل       - وقد نقلت هذا النص مع طوله ؛ لكون ابن رجب صرح يف أول كالمه                   
 أن ما سيذكره هو قواعد كلية من كالم األئمة النقـاد ، مث ذكـر       -االستقراء التام يف علم احلديث      

حتقيقات يف غاية النفاسة تتعلق بنقد املتون عند أئمة اجلرح والتعديل ، هي من الظهور واجلـالء مـا      
 . ين عن توضيحها أو شرحها يغ

، " اـروحني   " ابن حبان يف كتابه     : إن املتصفح لكالم احلافظني     :      وأختم هذا املبحث بالقول     
 ومها من أهم كتب اجلرح املطولة املتميزة بذكر مسببات احلكـم            -" الكامل  " وابن عدي يف كتابه     

مها لكثري من الرواة بـسبب مـا ورد يف           ، سيقف على مئات النصوص املتعلقة بنقد       -على الراوي   
مرويام من متون حديثية غري مستقيمة ، ويف هذا ما يؤكد بصورة عامة عناية علماء اجلرح والتعديل                 

  .بنقد املنت احلديثي 
  

  األسباب الموجبة لنقد المتن عند : المبحث الثاني 
  .علماء الجرح والتعديل 

  
صوص املختصة بنقد املنت يف كتب الرجال ، وكذا يف كتـب         ظهر يل بعد التأمل يف عشرات الن           

  :العلل ، أن األسباب املوجبة لنقد املنت عند أئمة اجلرح والتعديل ال خترج يف اجلملة عن ثالثة ، هي 

    .املخالفة: أوالً 

  .التفرد  : ثانياً 
  .االضطراب : ثالثاً 

 ، وسنعرض فيمـا     - وفق ما ظهر يل      -مال       وهذا هو ترتيبها من حيث األمهية ، وكثرة االستع        
  .يلي لتوضيح هذه األسباب مع ذكر بعض األمثلة 

  
  .المخالفة : أوًال 

  :     نقصد باملخالفة هنا أن منت احلديث خيالف أي يتعارض مع األصول التالية 
  .   ظاهر القرآن - ١
  .  أو صحيح السنة النبوية - ٢
  . أو اإلمجاع - ٣
  ١٣.ي األعلى  أو رأي الراو- ٤

                                                           
 بطريق متصل فالراوي األعلى هو الصحايب ، وإن كان احلديث موقوفاً فالراوي األعلى هو الصحايب أيضاً ، وإن   إن كان احلديث مرفوعاً إىل رسول اهللا ١٣

  .هذا هو مقصودي بالراوي األعلى هنا . بعي أو من دونه فالراوي األعلى هو ذلك التابعي أو من دونه احلديث مقطوعاً مبعىن أنه من كالم التا



 ٩ 

     ومما يؤكد أن علماء اجلرح والتعديل التفتوا هلذا السبب بصورة أساسية ، وجعلوه ركنـاً مـن                 
مـدار التعليـل يف احلقيقـة علـى بيـان             : (( أركان العملية النقدية للرواة قول احلافظ ابن حجر         

كم على حديث أحد الرواة     ، و علم العلل هو اجلانب التطبيقي للعملية النقدية ، فاحل          ١٤)) االختالف  
احلكم على الراوي إن تكرر منـه مثـل هـذه           : بأن فيه خمالفة هو من صميم علم العلل ، ونتيجته           

ضعيف ، أو صاحل ، أو صدوق ليس مبتقن ، أو متروك ، أو ثقة له                : املخالفات باحلكم عليه بعبارة       
عمليات النقدية لعلماء اجلرح والتعديل ،      أوهام ، وحنو هذه العبارات اليت هي يف حقيقة األمر نتائج ال           

و بناء عليه فإن طرق ووسائل العمليات النقدية اليت هي قواعد علم علل احلديث ، تكـون مرحلـة                   
سابقة على إصدار احلكم ، وذا يتبني أن نقد املنت احلديثي بسبب املخالفة ركن من أهـم أركـان                   

  .العملية النقدية لدى علماء اجلرح والتعديل 
     ومما يدل استعمال أئمة اجلرح والتعديل لنقد املنت احلديثي بسبب خمالفته لظاهر القرآن من خالل               

 يف سياق كالمه ، وهو      - أحد علماء اجلرح والتعديل املشهور       -كالمهم العام ، ما ذكره ابن حبان        
يعين وجود متابعة   _ ك  ومىت عدم ذل  : ((  ، فقال    ١٥يقرر قاعدة عامة يف معرفة الرواة بطريق االعتبار       

، واخلرب نفسه يخالف األصول الثالثة ، علم أن اخلرب موضوع ، وال شـك فيـه ، وأن                   _ أو شاهد   
   .١٦)) ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه 

الكتاب ، والسنة ، وإمجاع الصحابة وقد صرح يف موضع آخر من            : ومقصوده باألصول الثالثة         
 ، و ويشهد ملا ذكرته هنا بصورة قاطعة نص آخر           ١٧هو إمجاع الصحابة    صحيحه أن اإلمجاع عندنا     

البن حبان ذكره يف ترمجة أيب زيد الذي يروي عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه حديث الوضوء                  
  : ، فقد قال يف ترمجته ١٨بالنبيذ ملن مل جيد املاء

 من هو ، وال يعـرف أبـوه ، وال   أبو زيد ، يروي عن ابن مسعود ما مل يتابع عليه ، ليس يدرى   (( 
بلده ، واإلنسان إذا كان ذا النعت ، مث مل يرو إال خرباً واحداً خالف فيه   الكتاب ، والـسنة  ،                        
واإلمجاع ، والقياس ، والنظر ، والرأي ؛ يستحق جمانبته فيها ، وال حيتج به روى عن ابن مسعود أن                    

  ١٩)) . توضأ بالنبيذ النيب  

                                                           
   ) .٧١١ / ٢(   النكت على ابن الصالح ١٤
نفرد بروايته راو ، واالعتبار هو تتبع طرق حديث ا ) ١٥٥ - ١٥٤ / ١(   انظر معىن االعتبار ومثاله يف مقدمة صحيح ابن حبان املطبوع بترتيب ابن بلبان ١٥

   ) .٤٣ص ( انظر معجم علوم احلديث للخميسي . ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو ال 
   ) .١٥٥ / ١(   مقدمة صحيح ابن حبان ١٦
   ) .٤٧١ / ٥(   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٧
   . )١٤٨ - ١٣٨ / ١(   حول ختريج هذا احلديث وآراء العلماء فيه انظر نصب الراية ١٨
   ) .١٥٨ / ٣(   كتاب اروحني البن حبان ١٩



 ١٠

يعين يف قوله تعاىل    . ٢٠)) هو خالف القرآن    : (( حلافظ ابن عدي يف نقده هلذا احلديث        وقد قال ابن ا   
 :      ًفلم جتدوا ماًء فتيمموا صعيداً طيبا  ]   فدل ظاهر القرآن أنه حيث ال يوجـد          ] ٦: املائدة ،

ي نبذ  ماء طهور ، فينتقل إىل التيمم ، وظاهر احلديث السابق يعارض هذا حيث يدل على أن املاء الذ                 
فيه التمر ، وتغري بذلك حىت مسي نبيذاً يغين عن املاء األصلي الذي مل تتغري صفاته ، ولذا قـال ابـن                      
حبان وابن عدي ، ومها من كبار أئمة اجلرح والتعديل إن احلديث خمالف للقرآن وطعنا يف راويه أيب                  

  .زيد وهو املتفرد به عن ابن مسعود 
  .      اليت قررها ابن حبان آنفاً      وهذا مثال تطبيقي للقاعدة 

  
     ويف حدود اطالعي مل أقف على نص عن أحد من أئمة اجلرح والتعديل يصرح فيه أن خمالفـة                  
منت احلديث للقرآن ال تعد سبباً للطعن فيه ، ولكن يبدو من خالل ما وقفت عليـه أن نـصوصهم                    

ة جداً ، وذلك فيمـا أرى راجـع إىل أـم            الصرحية يف نقد املنت احلديثي بسبب خمالفته للقرآن قليل        
يستعملون أسباب أخرى لبيان نكارة املنت وخمالفته ، دون االتكاء أو االعتماد على السبب املـذكور                

  .آنفاً لوحده ، وتعليل موقفهم هذا سيأيت توضيحه يف املبحث اخلامس  إن شاء اهللا 
  

ذا يوجد يف كالم أئمة اجلـرح والتعـديل          ، فه  خمالفة املنت احلديثي ملنت حديثي آخر          وأما  
بكثرة ،ومن األمثلة على ذلك، حديث تفرد به أبو قيس عبدالرمحن بن ثَروان عن هزيل بن شرحبيل                 

   .٢١ " جلوربنيا ومسح على توضأ النيب : " عن املغرية بن شعبة قال 
م مسلم بن احلجاج الذي قـال        فقد انتقد مجع من كبار أئمة اجلرح والتعديل هذا املنت ، منهم اإلما            

أبو قيس األودي ، وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا ، مع خمالفتهما األجلة ، الذين رووا                 : (( فيه  
ال نترك   ظاهر القرآن  ، مبثل أيب قـيس ،             :  ، وقال    اخلفنيمسح على   : هذا اخلرب عن املغرية فقالوا      

  ٢٢)) .وهزيل  
ليست صحيحة ، وعلل طعنه فيها بأن أبا        " اجلوربني  " يرى أن لفظة         واملقصود أن اإلمام مسلماً     

" اخلفـني  " قيس وهو املتفرد ا قد خالفه مجع من كبار احلفاظ فرووا احلديث عن املغرية وفيه لفظة            
ال اجلوربني ، مث أملح إىل أن ظاهر القرآن يدل على وجوب غسل القدم يف الوضوء كما تدل عليـه                    

 سورة املائدة املعروفة بآية الوضوء ، وما دام احلديث مشكوك يف ثبوتـه بـسبب                اآلية السادسة يف  

                                                           
   ) .٢٩٢ / ٧(   الكامل البن عدي ٢٠
،  ) ٥٥٩( ، وابن ماجه  ) ١٣٠( وصححه ، والنسائي يف سننه الكبري  ) ٩٩( ، والترمذي  ) ١٥٩( ، وأبو داود  ) ٢٥٢ / ٤(   أخرجه أمحد يف املسند ٢١

   )١٣٣٨( ، وابن حبان  ) ١٩٨( وصححه ابن خزمية 
   ) .١٨٧ / ١( ، وحاشية ابن القيم على أيب داود  ) ٢٨٤ / ١(   السنن الكبري للبيهقي ٢٢



 ١١

املخالفة ، فعليه ال يقال جبواز املسح على اجلوربني عوضاً عن غسل القدمني يف الوضـوء ، وهـذا                   
  .الكالم يدل على أن احلديث حمتمل الثبوت ، والقول بضعفه ليس بقطعي 

فت وجهات النظر فيه ، أن بعض النقاد ذهبوا إىل تصحيحه ، ورأوا                  و مما يدل على أنه قد اختل      
  ٢٣. أنه غري خمالف ملا رواه اآلخرون عن املغرية ، وممن قال بصحته الترمذي وابن خزمية وابن حبان 

     والرأي الذي عليه كبار أئمة العلل أن حديث أيب قيس منكر ؛ ملخالفته للمحفوظ عن املغرية بن                 
حديث املغرية رواه عن املعرية أهل املدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة             : (( بن املديين   شعبة ، قال ا   

 ، وقـال    ٢٤)) ، وخالف الناس    " ومسح على اجلوربني    : " ، ورواه هزيل بن شرحبيل ، إال أنه قال          
  ، وهذا رأي سـفيان الثـوري ،        ٢٥))الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس         : (( ابن معني   

وعبدالرمحن بن مهدي ، وأمحد بن حنبل ، وأبو داود ، والنـسائي ، والـدارقطين ، والبيهقـي ،                    
  ٢٦.وغريهم

، )) خيـالف يف أحاديثـه   : ((      وبناء على كالمهم يف هذا احلديث قال اإلمام أمحد يف أيب قيس        
كيف حديثه ؟   : ه  ليس بقوي ، هو قليل احلديث ، وليس حبافظ ، قيل ل           : (( وقال أبو حامت الرازي     

وهذه عبارة تدل على توسط     )) ليس به بأس    : (( ، وقال النسائي    )) صاحل ، هو لني احلديث      : فقال  
  ٢٧.احلفظ ، وذهب ابن معني والعجلي وابن حبان وآخرون إىل توثيقه 

      واملتضح من كالم مسلم ، وابن املديين ، وابن معني املنقول آنفاً ، أم بنوا سـبب تـضعيفهم                  
لرواية أيب قيس ؛ لكوا خمالفة للمحفوظ عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه ، وهذا إعالل منت مبنت ،                    
وإن كان أصل احلديث يروى عن الصحايب نفسه ، مع أن من صحح احلديث كالترمذي وابن خزمية                 

ملشهور عن  وابن حبان يرون أن حديث أيب قيس يعد حديثاً آخر مستقل ال عالقة له حبديث اخلفني ا                
  .املغرية

     ومما يدل على عناية أئمة اجلرح والتعديل بنقد املتون ، وأنه ركن أساس من أركـان العمليـة                  
النقدية السابقة على إطالق احلكم على الراوي ، أننا جند بعض العبارات املوحية بذلك ، فمثالً جنـد                  

ئي وامسه إمساعيل بن خليفة العبسي ، قـال         عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه ملا سئل عن أيب إسرائيل املَال           
عامة ما يرويه خيالف    : ((  ، وقال ابن عدي يف الراوي نفسه         ٢٨))خالف الناس يف أحاديث     : (( فيه  

: ، وهذا يشمل السند واملنت ، وجند كذلك اإلمام أمحد حني سئل عن احلجاج بن أرطاة                 ٢٩))الثقات  
                                                           

  .يف هذه الصفحة ) ا (   انظر احلاشية رقم ٢٣
   ) .٢٨٤ /  ١(   السنن الكبري للبيهقي ٢٤
  .  املصدر السابق ٢٥
  ).٧/١١٢(، وعلل الدارقطين ) ١٣٠(ئي يف الكبري ، والنسا) ١٥٩(، وسنن أيب داود  ) ٢٨٤ / ١(   انظر السنن الكبري للبيهقي ٢٦
   ) .١٣٨ / ٦(   انظر ذيب التهذيب ٢٧
   ) .٣٤٨ / ٢(   العلل برواية عبداهللا ٢٨
   ) .٢٩١ / ١(   الكامل ٢٩



 ١٢

ألن يف حديثه زيادة على حديث الناس ، ليس يكاد لـه            ( : (ِلم ليس هو عند الناس بذاك؟  ، فقال          
شأنه أنه يزيد   : (( ما شأنه ؟ ، فقال      : ، وسأل رجال أمحد عن احلجاج       ٣٠)) حديث ؛ إال فيه زيادة      

 ، واملقصود هنا زيادة املتون ال زيادة األسانيد ؛ ألن الناظر يف حديث احلجاج بن             ٣١)) يف األحاديث   
 ، وهو معروف بالتـدليس يف       ٣٢لغالب قليلة الوسائط إذ هو من طبقة األتباع       أرطاة جيد أسانيده يف ا    

اإلسناد ، وأهم أغراض التدليس تقليص وسائط السند ال زيادته ، مث لو أن اإلمام أمحد أراد أنه خيالف        
 ، وقد " يزيد يف األحاديث    " أو  " يف حديثه زيادة    : " ، ومل يقل    " خيالف  : " غريه يف األسانيد لقال     

  ٣٣. نص األئمة على بعض زياداته يف املتون 
     وجند اإلمام البخاري يف نص نفيس يبني لنا سبب تضعيفه لعطاء بن عبداهللا اخلراساين ، بناء على                 

ما أعرف ملالك بن أنس رجالً يروي عنه مالك يستحق أن           : (( خمالفاته يف املتون اليت يرويه ، فيقول        
  :مقلوبة عامة أحاديثه : ما شأنه ؟ قال : قلت له .  يترك حديثه غري عطاء اخلراساين

، وبعض أصـحاب    "  وأفطر يف رمضان     أن رجالً أتى النيب     : " روي عن سعيد بن املسيب      ] ١[ 
كذب علـي عطـاء مل أحـدث        : سألت سعيداً عن هذا احلديث ؟ فقال        : سعيد بن املسيب يقول     

  .٣٤هكذا
 وزيد بن ثابت يف اإليالء إذا مضت أربعة أشهر فهي           وروى عطاء عن أيب سلمة عن عثمان ،        ] ٢[ 

  . تطليقة بائنة ، وروى حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن عثمان أنه قال يف املويل يوقف 
وروى عطاء عن سعيد بن املسيب قال إذا أقام أربعاً صلى أربعاً ، وروى داود بن أيب هند عن                    ] ٣[ 

  .سعيد بن املسيب خالف هذا 
إذا أقام أربعـاً صـلى        : " فإن قتادة روى عن سعيد بن املسيب قال         ] : قائل الترمذي   ال[ قلت له   

  ٣٥)) .أرى قتادة أخذه عن عطاء  : قال حممد ! ، مثل ما روى عطاء ؟" أربعاً 
     ففي هذا النص املفسر املبني نرى اإلمام البخاري يسوق أدلته على سبب تضعيفه لعطاء اخلراساين               

فالن منكر احلديث ، أو خيالف ، أو يهم ، :  تتعلق بنقد املنت ، فحني نرى عبارة مثل          ، فنجدها كلها  
أو حنوها عن البخاري ؛ فال يستبعد أن تكون أسباب هذه األحكام وما يشبهها على أولئك الـرواة                  

: دة ترجع للمنت ، ومما يؤكد هذه احلقيقة باإلضافة ملا سبق أن البخاري قال يف صاحل بن حممد بن زائ           
 ، وورد عنه ما يبني سبب هذا احلكم ، فقد سأله الترمذي عن حديث يرويـه                 ٣٦"منكر احلديث   " 

                                                           
   ) .١٥٦ / ٣(   اجلرح والتعديل ٣٠
   )٢٤٥ص (   العلل برواية امليموين ٣١
  . وهم طبقة األتباع أي تالمذة التابعني   وضعه ابن حجر يف التقريب يف الطبقة السابعة ،٣٢
   ) .٢٢٨ - ٢٢٧ / ٢( ، والكامل البن عدي  ) ٤٠٥ / ١(   انظر سنن الدارقطين ٣٣
   ) .٤٧٤ / ٦(   للوقوف على سياق القصة بتمامها انظر التاريخ الكبري ٣٤
  ) .٢٧٢ - ٢٧١ص (   العلل الكبري للترمذي ٣٥
   )  .٥٩ص (  الضعفاء الصغري ٣٦



 ١٣

من وجدمتوه غـل ، فـأحرقوا         : "  قال   صاحل هذا عن سامل عن أبيه عن ابن عمر أن رسول اهللا             
  ؟" متاعه 

ث أيب   غري حديث خالف هذا حـدي      قد روي عن النيب     : (( فضعف البخاري هذا احلديث وقال      
 فلم يـذكر هريرة يف قصة ِمدعم ، وحديث زيد بن خالد أن رجالً غل خرازات ، وذكر أحاديث ،  

: وصاحل بن حممد بن زائدة هو أبـو واقـد    .  أمر أن حيرق متاع من غليف شيء منها أن النيب   
  ٣٧)) .منكر احلديث ، ذاهب ، ال أروي عنه 

  . ون كما يظهر هذا يف مواطن عدة من كتبه  له عناية بنقد املت- رمحه اهللا -والبخاري 

     وعلى أية حال فمما يؤسف له أن أغلب نصوص أئمة اجلرح والتعديل تكـون خمتـصرة ، وال                  
إن النص السابق يف تضعيف البخاري لعطـاء        : تكون مصحوبة يف الغالب ببيان األسباب ، ولذا قلنا          
  .ل هذه النصوص املفسرة اخلراساين يعد من النصوص النفيسة ؛ لقلة وجود مث

  
     ومن علماء اجلرح والتعديل الذين وجدت هلم كالماً يف نقد املنت ، اإلمام إبراهيم بن يعقـوب                 

 ، فقد وقفت له على عدة نصوص ، منها ما جاء يف سياق كالمـه علـى                  - رمحه اهللا    -اجلوزجاين  
أي من احلارث بـن     [ ه  وعاصم بن ضمرة عندي قريب من     : (( ضعف عاصم بن ضمرة ، فقد قال        

كنا نعرف فـضل حـديث      : " وإن كان حكي عن سفيان قال       ] عبداهللا األعور وهو ضعيف عنده      
  " .عاصم على حديث احلارث 

أنه كان ميهل حـىت إذا      "  ست عشرة ركعة ،      روى عنه أبو إسحاق حديثاً يف تطوع النيب          ] ١[ 
 عند العصر ، قام فصلى ركعتني ، مث ميهـل            ارتفعت الشمس من قبل املشرق كهيئتها من قبل املغرب        

حىت إذا ارتفعت الشمس ، وكانت من قبل املشرق كهيئتها من قبل املغرب عند الظهر ، قام فـصلى       
أربع ركعات ، مث ميهل حىت إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر ، مث يصلي بعد الظهـر                    

  " .ست عشرة ركعة ركعتني ، مث يصلي قبل العصر أربع ركعات ، فهذه 
 ، وأزواجه حيكي هذه الركعات ؛ إذ هم         أما كان ينبغي ألحد من أصحاب النيب        !! فيا لعباد اهللا    

معه يف دهرهم ، واحلكاية عن عائشة رضي اهللا عنها يف االثنيت عشرة ركعة من السنة ، وابن عمـر                    
لسنة االثنيت عشرة منها بالليل ، عشر ركعات ، والعامة من األمة ، أو من شاء اهللا قد عرفوا ركعات ا              

 صدقت كان الـنيب     : قيل  !  كم من حديث مل يروه إال واحد ؟       : ومنها بالنهار ، فإن قال قائل       
جيلس فيتكلم بالكلمة من احلكمة لعله ال يعود هلا آخر دهره ، فيحفظها عنه رجل ، وهذه ركعـات       

  .كما قال عاصم كان يداوم عليها فال يشتبهان 

                                                           
   ) .٢٣٨ص ( در السابق   املص٣٧



 ١٤

أن يف مخس وعشرين من اإلبل مخـساً مـن          : "  خالف رواية األمة ، واتفاقها حني روى         مث ] ٢[ 
أن أبا بكر كتب له الصدقة اليت فرض        : " ، وهذا محاد بن سلمة عن مثامة بن عبداهللا عن أنس            " الغنم

 ، فيما دون مخس وعشرين من اإلبل يف كل مخس شاة ، فإذا بلغت مخساً وعشرين ،                  رسول اهللا   
ا ابنة خماض ، وكذلك حكاية الزهري عن عبداهللا بن عمر ، وما حكى سفيان بن عيينـة عـن                    ففيه

   ٣٨)) . الزهري أيضاً كذلك 
خمالفاتـه يف  :      ومن الواضح جداً يف هذا النص أن سبب ضعف عاصم بن ضمرة عند اجلوزجاين  

  .املتون ملا يرويه من هم أوثق منه 
  .ثرية بالنظر لألسباب األخرى ، ولوال خشية اإلطالة لسردا      والنصوص املشاة ملا تقدم ك

  
     ومن أنواع املخالفة اليت يستعملها أئمة اجلرح والتعديل يف نقد املنت احلديثي املؤثرة يف حكمهم 

 ، وقد ورد عن اإلمام أمحد بن حنبل استعمال هذا يكون املنت خمالفاً لإلمجاععلى الرواة ، أن 
 ، ٣٩)) صاحل احلديث : (( الفة لنقد بعض الرواة ، فقد قال يف طلحة بن حيىي التيمي النوع من املخ

طلحة بن حيىي أحب إيل من بريد بن أيب بردة ، بريد يروي أحاديث مناكري ، : (( ويف نص آخر قال 
   ٤٠)). وطلحة حدث حبديث عصفور من عصافري اجلنة 

 أمحد أخرجه مسلم يف صحيحه من طريق طلحة         وحديث عصفور من عصافري اجلنة الذي نقده اإلمام       
  إىل جنازة   دعي رسول اهللا      : " ابن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت             

يا رسول اهللا طوىب هلذا عصفور من عصافري اجلنة، مل يعمل الـسوء ، ومل               : صيب من األنصار فقلت     
هللا خلق للجنة أهالً خلقهم هلا وهم يف أصالب آبـائهم ،            أوغري ذلك يا عائشة ، إن ا      : قال  . يدركه  

      ٤١" وخلق للنار أهالً ، خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم 
أخربنا امليموين أم ذاكـروا أبـا   : ((      و سبب نقد اإلمام أمحد هلذا احلديث بينه اخلالل ، فقال          

فسمعت . فيه ابن األنصاري، وقول النيب     عبداهللا أطفال املؤمنني، فذكروا له حديث عائشة يف قصة          
  .طلحة: وذكر فيه رجالً ضعفه! هذا حديث : أبا عبداهللا غري مرة يقول

إمنا اختلفوا يف   ! وأحد يشك أم يف اجلنة، هو يرجى ألبيه، كيف يشك فيه؟          : ومسعته غري مرة يقول   
  .٤٢)) أطفال املشركني 

                                                           
   ) .٤٥ - ٤٣ص (   أحوال الرجال ٣٨
   ) .٤٩٨ / ٢(   العلل برواية عبداهللا ٣٩
   ) .١١ / ٢(   املصدر السابق ٤٠
   ) .٢٦٦٢(   صحيح مسلم ٤١
   ) .٥٤ - ٥٣ص (    املنتخب من علل اخلالل ٤٢



 ١٥

إمنا اختلفوا  : " يث بسبب خمالفته لإلمجاع ، بقرينة قوله            فظاهر كالم اإلمام أمحد أنه نقد منت احلد       
: ، ومفهوم هذا أن أطفال املسلمني مل خيتلف فيهم ، وهذا يدل عليه قوله أيضاً                " يف أطفال املشركني    

وهذا حديث سـاقط    : (( ، ولذا قال ابن عبدالرب يف احلديث اآلنف         ! " أحد يشك أم يف اجلنة      " 
 وكذا حكى النووي اإلمجاع على أن من مات         ٤٣ )) .واإلمجاعنا من اآلثار    ضعيف ، مردود مبا ذكر    

  ٤٤.من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة 
 النصوص اليت يصرح فيهـا كبـار        - حسب ظين    -     ومما يدخل حتت يف هذا النوع من املخالفة         

 الشيخني أيب بكر    علماء اجلرح والتعديل بضعف بعض الرواة ؛ لكوم يروون أحاديث فيها طعن يف            
وعمر رضي اهللا عنهما ، أو يف عثمان رضي اهللا عنه كما ورد عن اإلمام أمحد أنه سئل عن أيب مرمي                     

:    فقـال   . من أين جاء ضعفه ، من قبل رأيه ، أو من قبل حديثـه ؟                : عبدالغفار بن القاسم الكويف     
   .٤٥))  ، أحاديث سوء حدث بباليا يف عثمانمن قبل رأيه ، (( 

     وكذا إذا كان يف املنت غلو يف فضل علي رضي اهللا عنه ، كما قال ابن سعد يف عبيـداهللا بـن                      
وكان ثقة صدوقاً إن شاء اهللا ، كثري احلديث ، حسن اهليئة ، وكان يتشيع ،                : (( موسى بن العبسي    

مـام  ولذا قال اإل  ٤٦ )) . ويروي أحاديث يف التشيع منكرة  ، فضعف بذلك عند كثري من الناس            
 ،  وحدث بأحاديث سوء  كان صاحب ختليط ،     : (( أمحد وهو ممن يضعف عبيداهللا هذا ملا سئل عنه          

مل يكن مثله ، كان أستر منه ، وأمـا          : فابن فضيل ؟ قال     :  أخرج تلك الباليا ، فحدث ا ، قيل له        
  ٤٧  )).األحاديث الردية فأخرج تلكهو 

وقـد رأيـت      . . . تام ألصحاب رسـول اهللا      ش: ((      وقال أبو داود يف يونس بن خباب        
وكان له رأي سوء ، زاد يف حديث        (( ،  ٤٨)) أحاديث شعبة عنه مستقيمة ، وليست الرافضة كذلك         

 ، وبيان هذه الزيادة املنافية إلمجاع أهل السنة وردت          ٥٠)) وعلي وليي    : - ٤٩ حديث زاذان  -القرب  
 ،  ٥١نس بن خباب ، فسألته عن حديث عذاب القـرب         أتيت يو : (( يف قصة لعباد بن عباد يقول فيها        

أن يسأل يف قربه مـن      : ما هي ؟ قال     : قلت  : قال  . ها هنا كلمة أخفاها الناصبة      : فحدثين ، فقال    

                                                           
   ) .٣٥١ / ٦(   التمهيد ٤٣
   ) .٢٠٧ / ١٦(   شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤
   ) .١٠١ / ٣(   الضعفاء للعقيلي ٤٥
   ) .٤٠٠ / ٦(   الطبقات الكربى ٤٦
   ) .١٦٨ / ١٩(   ذيب الكمال ٤٧
   ) .٢٢٤ / ١(   سؤاالت اآلجري ٤٨
 ٩٣ / ١ (، واحلاكم يف مستدركه ) ١٥٤٨( ، وابن ماجه ) ٢٠٠١( ، والنسائي ) ٣٢١٢(  حديث زاذان عن الرباء مرفوعاً يف عذاب القرب أخرجه أبو داود ٤٩
   ) .٩٦٥ - ٩٦٢ / ٢( ، وابن منده يف اإلميان  ) ٩٨ -
   ) .٢٢٢ / ١(   املصدر السابق ٥٠
فد ساق احلديث من طريق يونس بن خباب عن املنهال بن عمرو عن زاذان عن الرباء ، وليس فيه هذه الزيادة اليت  ) ٢٩٥ / ٤(   انظر مسند اإلمام أمحد ٥١

   ٧املنهال من غري طريق يونس ، انظر اإلحاالت يف احلاشية رقم ذكرها عباد ، واحلديث يروى عن 



 ١٦

واهللا ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني ، فقال يل          : فقلت  . علي بن أىب طالب ، جنا       : وليك ؟ ، فإن قال      
  ٥٢. . . )).أنت عثماين خبيث : قال . ل البصرة من أه: من أين أنت ؟ قلت : 

 ، كما أـم          وأهل السنة جممعون على فضل اخللفاء الراشدين ، وعموم صحابة رسول اهللا             
 ، فـإذا روى     جممعون على عدم الغلو يف فضل علي رضي اهللا عنه أو غريه من صحابة رسول اهللا                 

 املعترب ، فإن أئمة اجلرح والتعديل يتكلمون فيه بـسبب           أحد الرواة متوناً حديثية ختالف هذا اإلمجاع      
  .  ذلك 

  
     ومن األمثلة اليت تدل على استعمال خمالفة املنت للمعروف من رأي الراوي األعلى عنـد أئمـة                 
اجلرح والتعديل ، وأثر ذلك يف حكمهم على الراوي ، ما جاء عن اإلمام أمحد يف احلارث بن فضيل                   

 ، وبين سبب ملا ذكر عنده حديث احلارث         ٥٣)) ليس مبحمود احلديث    : (( يه  األنصاري فقد قال ف   
هذا الذي يرويه عن جعفر بن عبداهللا بن احلكم عن عبدالرمحن بن اِملسور بن خمرمة عن أيب رافع عن                   

 ٥٤. . . "يكون أمراء يقولون ما ال يفعلون ، فمن جاهدهم بيده            : " عبداهللا بن مسعود عن النيب      
واحلارث بن فضيل لـيس مبحفـوظ احلـديث ، وهـذا الكـالم ال يـشبه كـالم                                    : (( ، فقال   

  ٥٥. . . )) .ابن مسعود 
     فنقد أمحد هذا املنت احلديثي الذي يرويه احلارث عن ابن مسعود مرفوعاً ؛ ملخالفته ملذهب ابـن                 

، وعليه رأى أمحد أن احلارث لـيس        مسعود رضي اهللا عنه يف عدم اخلروج على أئمة اجلور  وقتاهلم             
 ؛ لتوثيقه للحارث ، وألنه مل ير يف         ٥٦مبحفوظ احلديث ، ومع هذا فأن اإلمام مسلماً صحح احلديث         

  .املنت ما يوجب النكارة 
 ذكره اإلمام مسلم عن عمر      - وهو يف غاية النفاسة      -      ومثال آخر على هذا النوع من املخالفة        

أن رجالً  : " عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه               بن عبداهللا بن أيب خثعم      
" للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن         :  " يا رسول اهللا ما الطهور باخلفني ؟ قال         : قال  

هريرة هذه الرواية يف املسح عن أيب هريرة ليست مبحفوظة ، وذلك أن أبا              : (( ، مث قال اإلمام مسلم      
 ؛ لثبوت الرواية عنه بإنكاره املسح على اخلفني ، وسنذكر ذلك عنه إن              مل حيفظ املسح عن النيب      

  .شاء اهللا 

                                                           
   ) .١٧٢ / ٧(    الكامل البن عدي ٥٢
   ) . ١٣٤ / ٢( ، وذيب التهذيب  ) ٤١٩ص (   مسائل أيب داود ٥٣
   ) .٥٠(   أخرجه مسلم يف صحيحه ٥٤
، ويف النص تتمة أن ابن مسعود يقول قال رسول  )  ١٦٩ص ( لل اخلالل ، واملنتخب من ع ) ١٤٢ / ١( ، والسنة للخالل  ) ٤١٩ص (   مسائل أيب داود ٥٥

  .، ومل أجد ابن مسعود رواية ذا اللفظ " اصربوا حىت تلقوين  : " اهللا 
  ٣ انظر اهلامش رقم ٥٦



 ١٧

مسعت أبا زرعة   :  ثنا شعبة عن يزيد بن زاذان قال         - هو غندر    -      حدثنا حممد بن املثىن ثنا حممد       
بو هريرة دار مروان بن احلكم ، فبال ، فدخل أ: سألت أبا هريرة عن املسح على اخلفني ؟ قال  : قال  

  " .ما أمرنا اهللا أن منسح على جلود البقر والغنم : " مث دعا مباء فتوضأ ، وخلع خفيه ، وقال 
ولو كان قد    عن أيب هريرة إنكاره املسح على اخلفني ،          ٥٧     فقد صح برواية أيب زرعة ، وأيب رزين       

 ، فلما أنكره الـذي يف        كان أجدر الناس وأوالهم للزومه ، والتدين به        حفظ املسح عن النيب     
ما أبايل علـى    : " ، والقول اآلخر    " ما أمرنا اهللا أن منسح على جلود البقر والغنم        : " اخلرب من قوله    

وأن من   ،   بان بذلك أنه غري حافظ املسح عن رسول اهللا          ؛  " ظهر محار مسحت أو على خفي       
فبجمع هذه الروايات    ،    واهي الرواية ، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداً          النيب   أسند ذلك عنه عن   

، وتتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من        ، ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها         
ولذلك أضعف أهل املعرفة باحلديث عمر بن عبد اهللا بن أيب   خثعم  ، وأشباهم من نقلة        احلفاظ ،   
  ٥٨)) .؛ لروايتهم األحاديث املستنكرة اليت ختالف روايات الثقات املعروفني من احلفاظ االخبار 

العـربة مبـا روى     :      وهذا النص لو رآه بعض املختصني يف احلديث اليوم ، الستنكره ، ولقال              
 من وجوه عدة ، فاحلـديث حـسن أو          املنت حمفوظ عن رسول اهللا      : الراوي ال مبا رأى ، ولقال       

 لغريه ، ولكن كما رأينا هنا فإن ألئمة اجلرح والتعديل منهجية خمتلفة ، واإلمام مسلم يرى أن         صحيح
أهل املعرفة باحلديث إمنا ضعفوا عمر بن أيب خثعم ؛ لروايته مثل هذا احلديث املنكر املنت ، وسـبب                   

ى اخلفني ، فكيف    النكارة هنا ، أن املعروف من مذهب أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه ال يرى املسح عل                
لعـل  : يروي مثل هذا الرواي ما خيالف ذلك ، ولقد كان من املمكن أن يفتح باب التأويل ، فيقال                   

 ،  أبا هريرة أنكر املسح سابقاً ، مث تذكر ، أو مسع من بعض الصحابة ما يثبته عـن رسـول اهللا                      
قبولة عند اإلمام مـسلم ،      فروى احلديث السابق ، لكن فيما يبدو أن مثل هذه التأويالت مل تكن م             

  .وآخرين من أئمة اجلرح والتعديل 
  

  .التفرد : ثانيًا 
     الناظر بتأمل وتعمق يف كالم أئمة اجلرح والتعديل ال خياجله شك أن مسألة التفرد بصورة عامـة                 

  .قد احتلت مساحة كبرية جداً يف العملية النقدية عندهم رمحهم اهللا 
 حيتمل للراوي كان سبباً من أهم أسباب نقد أئمة اجلرح والتعديل للرواة                  والتفرد مبنت حديثي ال   

، وقد ظهر يل بدراسة مجلة من النصوص املتعلقة بتفرد املتون ، أنه يكون موجباً للنقـد عنـدهم يف                    
  :ثالث حاالت 

                                                           
  .  مل يذكر مسلم هنا رواية أيب رزين ٥٧
   ) .٢٠٩ - ٢٠٨ص (   التمييز ٥٨



 ١٨

كـالم   ، ويكون مشتمالً على أمور مبالغ فيها ، أو ال تـشبه         ٥٩ إذا كان التفرد مبنت ال أصل له       - ١
النبوة ، وهذا ما ميكن تسميته بالتفرد املطلق أي أن الراوي ينفرد مبنت أو متون حديثية ال أصل هلـا ،   

  .ال تعرف إال من طريقه ، وهذا متفق عند األئمة على رده 
 إذا كان الراوي يكثر من التفرد مبتون عن عامل من علماء احلديث املعروفني كـابن جـريج أو                   - ٢

ما ، يستبعد أن يكون حدث ا ؛ ألن احلفاظ من أصحابه ال توجد عندهم مثل هذه                 عطاء ، وأمثاهل  
الروايات ، والغالب أن ذلك الراوي الذي تفرد ا جعل ذلك السند ؛ لسهولته بالنسبة حلافظته جادة                 

 ، وهذا ممكن تسميته بالتفرد املقيد ، ومجهور علماء اجلرح           ٦٠يكثر من سلوكها يف كثري من مروياته      
  . التعديل على تضعيف الراوي الذي يقع منه مثل ذلك و
 إذا كان الراوي يتفرد مبنت حيتوي على تفصيل يف أمر من األمور املهمة يف الشريعة ، وهذا ممكن                   - ٣

  .تسميته بالتفرد املختلف فيه بني علماء احلديث  
  

تعلم أن الشيخ يكذب ؟ قال من أين : (( أنه قد قيل لشعبة  : احلالة األوىل     ومن األمثلة على 

  ٦١)) .، علمت أنه يكذب " ال تأكلوا القرعةحىت تذحبوها  : "إذا روى عن النيب : 
روى عشرين : (( ما تنكرون منه ؟ فقال وكيع :      وسأل عبدالرزاق وكيعاً عن حيىي بن العالء 

  ٦٢)) .حديثاً يف خلع النعل على الطعام 
  

 يعـين   -روى عنه ابن محيد     : فضحك ، وقال  : (( احلسني السدي        وسئل أبو زرعة الرازي عن      
   ، وهو ذا أجهد جهدي أن أقف على معرفته عمن يروي ، فال أقدر عليه ،-حممد بن محيد الرازي 

  ٦٣)) . قال عنه أشياء ليست هلا أصول   . قال النيب :  قد كفانا مؤونة األسانيد مبا يقول 
ألت أيب عن حديث رواه عبد الكرمي بن الناجي عن احلسن بن مسلم             س: ((      وقال ابن أيب حامت     

من حبس العنب أيـام القطـاف ؛        : "  قال   عن احلسني بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه عن النيب            
: قلـت  . هذا حديث كذب باطل : قال أيب " . ليبيعه من يهودي أو نصراين ،كان له من اهللا مقت        

ال ، ولكن تدل روايتهم     : فتعرف احلسن بن مسلم ؟ قال       : قلت  .  ال   :تعرف عبدالكرمي هذا ؟ قال      
  ٦٤)) . على الكذب 

                                                           
   ) .١١٩ - ١١٧ / ١" ( الوضع يف احلديث " دثني له ، انظر كالم الدكتور عمر حسن فالتة يف كتابه   حول تفسري هذا املصطلح واستعمال احمل٥٩
  " .سلوك اجلادة وأثره يف إعالل األحاديث : "   حول هذه املسألة ينظر حبثنا ٦٠
   ) .٢٥٧ / ٢( ، واجلامع ألخالق الراوي  ) ٣١٦ص (   احملدث الفاصل ٦١
،  ) ١٩٨ / ٧( ، والكامل البن عدي  ) ٩/١٨٠( ، والقصة وردت بألفاظ أخرى عند ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل )  ٢٠١ص (   أحوال الرجال ٦٢

   ) .٤٨٧ / ٣١( وذيب الكمال 
   ) . ٣٤٥ص (  سؤاالت الربذعي ٦٣
   ) .٣٨٩ / ١(   العلل البن أيب حامت ٦٤



 ١٩

وهذا حديث ال أصل له عن حسني بن واقد ، وما رواه ثقة ، واحلسن بن                : ((      وقال ابن حبان    
  ٦٥.)) مسلم هذا راويه جيب أن يعدل به عن سنن العدول إىل اروحني ، برواية هذا اخلرب املنكر 

، ومل يعله بنكارة املنت     ٦٦     والعجب أن احلافظ ابن حجر حسن إسناد هذا احلديث يف بلوغ املرام             
  .كما فعل أبو حامت الرازي وابن حبان 

     وقد ذكر ابن حبان يف ترمجة بشر بن عبداهللا القصري أنه روى عن عن أيب سفيان بن طلحة بـن                    
من أدخل على أهل بيت سروراً خلق اهللا         : " سول اهللا     ر: قال  : نافع عن جابر بن عبد اهللا قال        

وهذا شيء ال أصل لـه مـن حـديث             " . . . من ذلك السرور خلقاً يستغفرون له إىل يوم القيامة          
  ٦٧)) .  ، وهو باطل من حديث أيب سفيان أيضاً رسول اهللا  

حديثاً عن ابن عيينة عـن أيب            وذكر ابن حبان أيضاً يف ترمجة احلسن بن علي بن زكريا العدوي             
 أن نعرض أوالدنا على     أمرنا رسول اهللا    : " الزبري عن جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنهما          

 ذا مطلقاً ، وال جابر      وهذا أيضاً باطل ، ما أمر رسول      : (( ، مث قال    " حب علي بن أيب طالب      
ال أمحد بن عبدة ذكر ذا اإلسناد ، فاملـستمع ال           قاله ، وال أبو الزبري ، وال ابن عيينة حدث به ، و            

  ٦٨)) .يشك أنه موضوع 
     وللحافظ ابن عدي مجلة من النصوص املشاة لذلك ، منها قوله يف حديث يرويه أمحـد بـن                  

" :       عن حرق النوارة ، وأن تقصع القملـة بـالنوارة            ى رسول اهللا    : " احلارث الغساين بلفظ    
وهذه األلفاظ الـيت يف هـذا       : (( ، ويف موضع آخر جنده يقول يف حديث آخر          ٦٩)) منكر املنت   (( 

من أحبين فليحب علي ، ومـن أحـب علـي           : ((  ، ولفظه    ٧٠))احلديث ، ال تشبه ألفاظ األنبياء       
فليحب ابنيت فاطمة ، ومن أحب ابنيت فاطمة ، فليحب ولديهما احلسن واحلسني ، واما لفرطـي                 

ل اجلنة ليباشرون ، ويسارعون اىل رؤيتهم ، ينظرون إليهم ، فحبـهم إميـان ،                أهل اجلنة ، وان أه    
وبغضهم نفاق ، ومن أبغض أحداً من أهل بييت ، فقد حرم شفاعيت بأين نـيب مكـرم ، بعـثين اهللا                      

  . ، وهذه األلفاظ فيها حلن واضح ٧١)) بالصدق ، فحبوا أهل بييت وحبوا علي 
ال تشبه ألفاظ رسول اهللا   : " نقد يف مواضع أخرى ، ولكن بعبارة             واستعمل ابن عدي مثل هذا ال     

 " ٧٢.   

                                                           
   ) .٢٣٦ / ١(   كتاب اروحني ٦٥
   ) .٢٩ / ٣(   انظر سبل السالم ٦٦
   ) .١٨٧ / ١(   كتاب اروحني ٦٧
   ) .٢٤١ / ١(   املصدر السابق ٦٨
   ) .١٧٣ / ١(   الكامل ٦٩
   ) .٢٦٤ / ٤(   املصدر السابق ٧٠
  .  املصدر السابق ٧١
   ) .١٥٧ / ٢(   املصدر السابق ٧٢



 ٢٠

  

أن أبا حامت الرازي سئل عن محيد املكي وهو ممن ضـعف ،              : احلالة الثانية      ومن األمثلة على    

ضـعيف  : ((  ، وقال يف ناصح بن عبداهللا        ٧٣ )) إنه لزم عطاء عن أيب هريرة عن النيب         : (( فقال  
نكر احلديث ، عنده عن مساك عن جابر بن مسرة مسندات يف الفضائل كلها منكـرات ،                 احلديث ، م  

  .٧٤)) كأنه ال يعرف غري مساك عن جابر 
كذاب ، غري ثقة ، وال مأمون ، قال يل        : ((      وسئل أبو داود عن احلسن بن علي اللؤلؤي ، فقال           

   ٧٥)) .  ابن جريج عن عطاء :ما رأيت أكذب من اللؤلؤي ، كان على طرق لسانه : أبو ثور 
  

رأي شعبة بن احلجاج يف حديث يرويه إمساعيل بن رجاء عن            : احلالة الثالثة      ومن األمثلة على    

يؤم القوم  أقرؤهم لكتـاب       : " قال رسول اهللا    : أوس بن ضمعج عن أيب مسعود األنصاري قال         
 كانوا يف السنة سواء ،فأقدمهم هجرة ، فإن         اهللا ، فإن كانوا يف القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن           

كانوا يف اهلجرة سواء ، فأقدمهم سلماً ، وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على                    
إمساعيل بن رجـاء    : كان شعبة يقول    : ((  ، فقد ذكر أبو حامت الرازي ما يلي          ٧٦" تكرمته إال بإذنه    

حكم من األحكام عن رسول     :  يهاب هذا احلديث ، يقول       كأنه شيطان من حسن حديثه ، وكان      
   .٧٧ ! ))  مل ُيشاركه أحداهللا 

 يهاب هذا احلديث ويتردد يف أمره ، ويعلل ذلك بأن املنت            - رمحه اهللا    -     واملالحظ هنا أن شعبة     
  مل يرو أحد من الثقات مثله ، وهو يف مـسألة يكثـر     يتضمن حكماً من األحكام عن رسول اهللا        

حبسن احلديث ، املقصود به غرابة املنت ؛ ملا         : احلاجة هلا يف حياة املسلمني ، ووصف شعبة إلمساعيل          
  .فيه من تفصيل وتقسيم وحتديد يستحسنه الفقيه 

أليس قد رواه الـسدي عـن   : ((      وقد قال ابن أيب حامت ألبيه بعد أن نقل كالم شعبة كاملقر له              
إمنا رواه احلسن بن يزيد األصم عن السدي ، وهـو           ] : حامت الرازي   أبو  [ أوس بن ضمعج ؟ فقال      

  ٧٨)) . وأخاف أن ال يكون حمفوظاً ! شيخ ، أين كان الثوري ، وشعبة عن هذا احلديث ؟
     وهذا كما ترى نقد من شعبة وأيب حامت الرازي ملنت حديثي ليس راويه بالكذاب أو املتروك ، بل                  

، وكثريين غريه ، وقد أثّر هذا النقد املتين عند شعبة يف نظرته إلمساعيل              هو صحيح عند اإلمام مسلم      

                                                           
   ) .٣٥٦ص (   سؤاالت الربذعي ٧٣
   ) .٥٠٣ / ٨(   اجلرح والتعديل ٧٤
   ) .٢٨٨ / ٢ (   سؤاالت اآلجري٧٥
   ) .٦٧٣(   أخرجه مسلم يف صحيحه ٧٦
    ) .٩٢ / ١(   العلل البن أيب حامت ٧٧
  .  املصدر السابق ٧٨
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مـن  : (( بن رجاء ، وشعبة هو القائل ، ملا قيل يف أحاديث عبدامللك العرزمي إا ِحسان ، فقـال                   
  ٧٩)) .حسنها فررت 

 حـامت       ويف نص آخر جند شعبة يكرر موقفه السابق من حديث إمساعيل بن رجاء ، فقد ذكر أبو           
 ى عن بيع الوالء ، وعـن        أن النيب   : " الرازي أن عبداهللا بن دينار ملا روى حديثه عن ابن عمر            

استحلفت عبداهللا بن دينـار ، هـل        : ((  ، قال شعبة     ٨٠وهذا حديث كما معلوم متفق عليه       " هبته  
: ال اإلمام مـسلم      وهذا احلديث تفرد به عبداهللا بن دينار ، ق         ٨١)) مسعتها من ابن عمر ؟ فحلف يل        

 ، و يعقب أبو حامت الرازي علـى         ٨٢)) الناس كلهم عيال على عبداهللا بن دينار يف هذا احلديث           (( 
كان شعبة بصرياً باحلديث جداً فَِهماً فيه ، كان إمنا حلّفه ؛ ألنه كـان               : (( كالم شعبة اآلنف بقوله     

، مل يرو عن ابن عمـر       !ركه أحد    مل يشا  حكم من األحكام عن رسول اهللا       ينكر هذا احلديث ،     
   ٨٣)) .أحد سواه علمنا 

     ومثال آخر ، وهو أن اإلمام أمحد بن حنبل ملا سئل عن سليمان وعبداهللا ابين بريدة بن احلُصيب                  
سليمان أحلى يف القلب ، وكان أصحهما حديثاً ، وعبداهللا له أشياء إنـا              : (( رضي اهللا عنه ، قال      

 ، هذا مع العلم أن عبداهللا قد احتج بـه أصـحاب             ٨٤)) و جائز احلديث    ننكرها من حسنها ، وه    
الكتب الستة كلهم ، واملطلع على حديثه يعلم أن أكثره عن أبيه ، والظاهر أن كالم أمحـد موجـه                    

عامة ما يـروى    : (( للمنت ال للسند ، يؤكد هذه احلقيقة أن أمحد نفسه ، يقول يف عبداهللا بن بريدة                 
 ، فاإلمام أمحد فيما ظهر يل ينكر بعض أحاديث عبـداهللا        ٨٥] )) أي عن عبداهللا ابنه      [عن بريدة عنه    

 ، وكل هـذه     ٨٦بن بريدة عن أبيه ملا فيها من زيادات وإضافات مفصلة وأحكام ال توجد يف غريها              
 األمور تستحسن لغرابتها ، ولكن أمحد جيعل تلك املتون الغريبة مثار تساؤل ، بل استنكار  ؛ ألنه يف                  
بعض النصوص وجدناه يصف حديث عبداهللا هذا  بالضعف ، وبأنه روى عن أبيه أحاديث منكرة ،                 

  ٨٧.وأن يف نفسه منه شيء ، وأن أخاه سليمان أوثق وأفضل منه ، وأصح حديثاً 

                                                           
   ) .١٤٦ / ١(   اجلرح والتعديل ٧٩
   ) .١٥٠٦( ، و مسلم  ) ٢٣٩٨(  أخرجه البخاري ٨٠
   ) .١٧٠ / ١(   اجلرح والتعديل ٨١
   )  .١٥٠٦(   انظر صحيح مسلم حديث رقم ٨٢
   ) .١٧٠ / ١( جلرح والتعديل   ا٨٣
   )  .١٩٩ص (  العلل للميموين ٨٤
   ) .١٥٨ / ٥(   ذيب التهذيب ٨٥
(  حديثاً  ، وإحتاف املهرة البن حجر ٦٣، وذكر له  ) ٩٤ - ٢/٧٧(   للوقوف على مرويات عبداهللا بن بريدة عن أبيه يراجع مسند بريدة يف حتفة األشراف ٨٦
  . حديثاً ، وهذه األعداد كما ال خيفى باملكرر ١١٣، وذكر له  ) ٦٠٥ - ٥٦٣ / ٢
   ) .٢٣٨ / ٢( ، والضعفاء للعقيلي ) ٢٢ /٢(   ملعرفة موقف اإلمام أمحد وحكمه على عبداهللا بن بريدة انظر  املصدر السابق ، والعلل برواية عبداهللا ٨٧
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     والشواهد على هذه احلالة من حاالت التفرد ليست بالقليلة ، ولالطالع على مزيد من النصوص               
، فقد أفردنـا فـصالً      " آراء احملدثني يف احلديث احلسن لذاته ولغريه        "  كتابنا املطول    ، ميكن مراجعة  

  ٨٨.كامالً عن التفرد وموقف احلفاظ منه 
  

  .االضطراب : ثالثًا 
رواية احلديث على أوجه    :      االضطراب يف املنت يعد سبباً كافياً لنقده ؛ ألن االضطراب الذي هو             

؛ يدل على وجود خلل يف رواية ذلك املنت ، ويف تقرير هذه احلقيقة العلمية               خمتلفة متساوية يف القوة     
)) إمنا يستدل على حفظ احملدث إذا مل خيتلف عليه احلفـاظ            : (( يقول اإلمام عبدالرمحن بن مهدي      

.٨٩  
فأما إن اضطرب احلفاظ على ذلك احملدث فيما يرويه من متون كان هذا مشعراً بوجود اخللل ، ولذا                  

:   إن مساك بن حرب أصلح منه ، وعلل هذا احلكم بقولـه             : إلمام أمحد يف عبدامللك بن عمري       قال ا 
  .، وهذا يشمل املنت بالتأكيد ٩٠))وذلك أن عبدامللك ختتلف عليه احلفاظ (( 

فمما يوجب تقوية أحد اخلربين املتعارضني ،       : ((      وقد قرر هذه األمر اخلطيب البغدادي يف قوله         
لى اآلخر سالمته يف متنه من  االضطراب ، وحصول ذلك يف اآلخر ؛ ألن الظن بـصحة       وترجيحه ع 

ما سلم متنه من االضطراب يقوي ، ويضعف يف النفس سالمة ما اختلف لفظ متنـه ، وإن كـان                    
اختالفاً يؤدي إىل اختالف معىن اخلرب فهو آكد وأظهر يف اضطرابه ، وأجدر أن يكون راويه ضـعيفاً             

ا مسعه ، أو كثري التساهل يف تغيري لفظ احلديث ، واإن كان اختالف اللفظ ال يوجب                 قليل الضبط مل  
  ٩١)) اختالف معناه ، فهو أقرب من الوجه األول غري أن ما مل خيتلف لفظه أوىل بالتقدمي عليه 

  
أن      ومما يدل على أن اضطراب الراوي يف املتون اليت يرويها يكون موجباً ؛ لضعفه عند النقـاد ،        

إذا رمى أحدكم مجرة العقبة ، فقد : " احلجاج بن أرطاة روى حديثاً مرفوعاً يف احلج ، فقال فيه مرة     
 ،  ٩٣. . "إذا رميتم ، وذحبتم ، وحلقتم ، حل لكم          : "  ، ومرة قال     ٩٢" حل له كل شيء إال النساء       

 هذا مـن ختليطـات      : (( ، قال البيهقي     ٩٤. . "إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل        : " ومرة قال فيه    

                                                           
   ) .١٠٦٨ - ١٠١٠ / ٢(   انظر كتابنا املذكور أعاله ٨٨
   ) .٤٣٥ص  (   الكفاية للخطيب٨٩
   ) .٢٧٩ / ٤(   اجلرح والتعديل ٩٠
   ) .٤٣٤ص (   الكفاية ٩١
   ) .١٩٨٧(   سنن أيب داود ٩٢
   ) .٣٩٦٣( رقم النص  ) ٣٢٣ / ٢(   تفسري الطربي ٩٣
   ) .١٤٣ / ٦(   أخرجه أمحد يف املسند ٩٤
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مداره على احلجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ، ومع ذلك    : (( ، وقال العراقي    ٩٥)) احلجاج بن أرطاة    
، ولذا ضعف أهل العلم احلجاج بن أرطاة ؛ لوجود مثل هذه            ٩٦)) فقد اضطرب يف إسناده ، ولفظه       

ِلم ليس هو   : ا قيل له     ، كما قال اإلمام أمحد يف شأنه مل        ٩٧االضطرابات يف متونه ، وألسباب أخرى       
ألن يف حديثه زيادة على حديث الناس ، ليس يكاد له حـديث ؛ إال          : (( عند الناس بذاك؟  ، فقال       

شأنه أنه يزيد يف األحاديث     : (( ما شأنه ؟ ، فقال      : ، وسأل رجال أمحد عن احلجاج       ٩٨)) فيه زيادة   
  . ، وهذا يدل على اضطراب حفظه يف املتون ٩٩)) 

جعل أئمة اجلرح والتعديل االضطراب يف املنت أو اإلسناد عالمة على سوء احلفظ ، فهاهو                    وقد  
كانوا قوماً ال حيفظـون ،      : (( أبو حامت الرازي ملا سأله ابنه عن بعض الرواة ِلم مل حيتج هم ، فقال                

مثـل هـذا     ، ويف    ١٠٠)) فيحدثون مبا ال حيفظون ، فيغلطون ، ترى يف أحاديثهم اضطراباً ما شئت              
كل رواياته مضطربة ، و خيالف الناس يف أسـانيدها ،              : (( يقول ابن عدي يف حبر بن كنيز السقاء         

   .١٠١)) ومتوا 
:  عن اضطراب ألفاظ املتون ،  يقول فيه          - رمحه اهللا    -     وخنتم هذا السبب بكالم مهم البن القيم        

لوه  قصة أخرى ، كما جعلوا اإلسراء مراراً وهذه طريقة ضعفاء النقدكلما رأوا  اختالف لفظ جع       (( 
 من جابر بعريه مراراً ؛ الختالف ألفاظه ، وجعلوا طـواف            ؛ الختالف ألفاظه ، وجعلوا اشتراءه       

الوداع مرتني ؛ الختالف سياقه ، ونظائر ذلك ، وأما اجلهابذة النقاد فريغبون عن هذه الطريقـة ،                   
        ١٠٢)) .ن الغلط ، ونسبته إىل الوهم وال جيبنون عن تغليط من ليس معصوماً م

       
  .حدود نقد المتن عند علماء الجرح والتعديل : المبحث الثالث 

       
     نصل هنا إىل مبحث مهم نسعى فيه إىل بيان الفرق الرئيس بني منهج أئمة اجلرح والتعـديل يف                  

ض املفكرين يف العصر احلديث كاألسـتاذ  نقد املنت احلديثي ، ومنهج غريهم من املعتزلة قدمياً ، أو بع           
  .أمحد أمني ، وكذا عدد من املستشرقني الذين كتبوا حول السنة النبوية 

                                                           
  .ضطرب ألمحد بازمول ، واستفدت هذا املثال من كتاب املقترب يف بيان امل ) ١٣٦ / ٥(   السنن الكبري ٩٥
   ) .٨١ / ٥(   طرح التثريب ٩٦
  ) .١٧٥ - ١٧٢ / ٢(   انظر ذيب التهذيب ٩٧
   ) .١٥٦ / ٣(   اجلرح والتعديل ٩٨
   )٢٤٥ص (   العلل برواية امليموين ٩٩
   ) .١٣٣ / ٢(   اجلرح والتعديل ١٠٠
   ) .٥٥ / ٢(  الكامل ١٠١
   ) .٢٩٧ / ٢(   زاد املعاد ١٠٢
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     واملالحظ أن الفريق املقابل لعلماء احلديث يرى أن نقد املنت عند احملدثني مل يكن عميقـاً ، وال                  
 يف مطالبهم جند أم يريدون نقداً عقلياً ،         مقارباً للجهود املبذولة يف نقد السند عندهم ، مث إذا نظرنا          

  .يعتمد على النظر العقلي ، والتجارب ، وما إىل ذلك 
     واحلقيقة أن منهجية احملدثني خمتلفة كل االختالف عن مثل هذه املطالب ؛ ألن األسس عنـدهم                

  :قائمة على ما يلي 
ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنـون       ذلك الكتاب ال     * أمل :  اإلميان بالغيب ، قال تعاىل       - ١

  ]٢-١: البقرة [   بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون
:      واجبة ، قال اإلمام أمحد بـن حنبـل            ورسالته ، وأن طاعته       اإلميان بصدق نبوة حممد      - ٢

:  جعل يتلو     يف ثالثة وثالثني موضعاً ، مث      نظرت يف املصحف ، فوجدت فيه طاعة رسول اهللا          (( 
            فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   ]فجعل ،  ] ٦٣:النور

وما الفتنة ؟ الشرك ، لعله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ ، فيزيغ قلبه فيهلـك ،                   : يكررها ، ويقول    
، مث  ] ٦٥:النساء [ ينهم   فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر ب         : وجعل يتلو هذه اآلية     

     ١٠٣)) .  فهو على شفا هلَكة من رد حديث النيب : قال 
إال إين أُعطيت القـرآن ،       : " قال  .  ينظر علماء احلديث إىل السنة على أا وحي غري متلو            - ٣

ـ           : ((  ، وقال اإلمام الشافعي      ١٠٤. . " ومثلَه معه    ن وما فرض رسول اهللا شيئاً قط إال بـوحي ، فم
مـا  : " قال   رسول اهللا   ] عن  [ الوحي ما يتلى ، ومنه ما يكون وحياً إىل رسول اهللا ، فيسنت به               

تركت شيئاً مما أمركم اهللا به إال وقد أمرتكم به ، وال شيئاً مما اكم عنه إال وقد يتكم عنـه ، وإن                      
  " .لوا يف الطلب الروح األمني قد ألقي يف روعى أنه لن متوت نفس حىت تستوىف رزقها فأمج

ما مل يتل قرآناً إمنا ألقاه جربيل يف روعه بأمر اهللا فكان وحياً إليه ، وقيل جعل اهللا إليه                   :      وقد قيل   
ملا شهد له به من أنه يهدي إىل صراط مستقيم أن يسن ، وأيهما كان فقد ألزمهما اهللا تعاىل خلقـه                     

 ، وهذا الذي حـرره      ١٠٥)) رض عليهم اتباع سنته     ومل جيعل هلم اخلرية من أمرهم فيما سن هلم ، وف          
، ورسول اهللا وإن كان جيتهد يف بعض األمـور علـى القـول             ١٠٦الشافعي هو رأي علماء احلديث      

 علـى خطـأ يف      الراجح ، إال أن اجتهاده عليه الصالة والسالم كان يف زمن الوحي ، وال يقـر                 
         .لى رضا اخلالق من إقرار اهللا عز وجل له يدل ع  ، وهذا نوع١٠٧اجتهاده 

                                                           
  ) .١/٢٦٠(ة  اإلبانة البن بط١٠٣
  .وغريهم ) ١٢(، وابن حبان يف صحيحه ) ١٢( ، وابن ماجه ) ٢٦٦٤( ، والترمذي  ) ٤٦٠٤( ، وأبوداود  ) ١٣٠ / ٤(   أخرجه أمحد يف املسند ١٠٤
   ) .٢٩٩ / ٧(  األم ١٠٥
،  ) ٢١١- ٢١٠ص ( ال الرجال للجوزجاين  ، أحو ) ٣٠٥ / ١٣( ، وفتح الباري  ) ١٥٣ / ١(   انظر سنن الدارمي ، باب السنة قاضية على الكتاب ، ١٠٦

   ) .٩٨ - ٩٦ / ١( واإلحكام البن حزم 
   ) .٢١ / ٤( ، واملوافقات للشاطيب  ) ٥٢٤ص (   انظر التبصرة للشريازي ١٠٧
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      بينما أصحاب املوقف اآلخر إن كانوا من املستشرقني فهم أبعد ما يكونون عن هذه النظـرة ؛                 
  . ، وبعضهم أصالً من املالحدة الذين ال يدينون بدين ألم ال يؤمنون ببعثة حممد 

 العصر احلديث ، فهم يطـالبون            وأما املخالف ملنهجية أهل احلديث من املعتزلة واملتأثرين م يف         
بعرض السنة على القرآن ، والبعض يتوسع يف ذلك حىت كأنه يريد رد أكثر السنة ، وموقف احملدثني                  

تـبني  : من هذه القضية أيضاً خمتلف ؛ ألم يرون أن السنة شارحة للقرآن ، ومبينة له ، وبالتايل هي      
ه ، وتبسط خمتصره ، ولذا فأهل احلديث يرون         جممله ، ختصص عامه ، وتقيد مطلقه ، وتوضح مشكل         

أن السنة الصحيحة اليت توفرت فيها شروط الصحة املعروفة ال جيب عرضها على القرآن ؛ ألن اخلرب                 
 وغريه من   ١٠٨النبوي ال تتكامل شروط الصحة فيه إال وهو غري خمالف للكتاب كما هو رأي الشافعي              

  .أهل احلديث 
السنة قاضية على الكتـاب ،      : ((  السابق ، جند أن حيىي بن كثري يقول               وتأكيداً ملوقف احملدثني  

الكتاب أحوج إىل السنة ، من الـسنة        : (( ، ويقول مكحول    ١٠٩)) وليس الكتاب قاضياً على السنة      
   .١١٠)) للكتاب 

     وقد وضح أحد أئمة اجلرح والتعديل هذه احلقيقة بصورة جلية تدل على أـا كانـت قـضية                 
شـرائط   " هذه األخبار مما ذكرنا يف كتاب       : (( ندهم رمحهم اهللا تعاىل ، يقول ابن حبان         حمسومة ع 
قد يستقل بنفسه يف حالة دون حالة حىت يستعمل على          ] يعين القرآن   [ أن خطاب الكتاب    " األخبار

عموم ما ورد اخلطاب فيه ، وقد ال يستقل يف بعض األحوال حىت يستعمل على كيفية اللفظ امـل           
  .الذي هو مطلق اخلطاب يف الكتاب دون أن تبينها السنن 

 كلها مستقلة بأنفسها ال حاجة ا إىل الكتاب ؛ ألا املبينة مل الكتاب ،                    وسنن املصطفى   
 فأخرب جل    وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم        : واملفسرة ملبهمه، قال اهللا جل وعال       

 ، وما أشبهها من جممل األلفاظ يف الكتاب          أقيموا الصالة وآتوا الزكاة    : وله  وعال أن املفسر لق   
    رسولُه                 مل ، وإمنا احلاجة تكون للمجملوحمال أن يكون الشيء املفسر له حاجةٌ إىل الشيء ا ، 

 ، فأتى مبا ال يوافقـه اخلـرب ،          ضد قول من زعم أن السنن جيب عرضها على الكتاب         إىل املفسر   
  ١١١)) . فع صحته النظر ويد

       
     وأما الداعون إىل نقد املتون احلديثية الصحيحة على منهج احملدثني مبقتضى النظر العقلي ، فـإن                

  :دعوم هذه مل تكن مقبولة عند علماء احلديث قدمياً وحديثاً ، ملا يلي 
                                                           

   ) .١٠ - ٨ / ٣( ، وانظر املوافقات للشاطيب  ) ٢٢٥ - ٢٢٤ص (   الرسالة ١٠٨
   ) .١٩١ / ٢( ، جامع بيان العلم  ) ١٤ص (  الكفاية ١٠٩
   ) .١٥ / ٤( ، واملوافقات للشاطيب  ) ١٤ص (  الكفاية ١١٠
   ) .٩١ / ٥(  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١١١
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إن للعقل حـداً    : (( محه اهللا    العقل البشري حمدود يف إمكانياته وجماالته ، ولذا يقول الشافعي ر           - ١
 ، أي أن العقل كحاسة البصر عند اإلنسان ، فكما    ١١٢)) ينتهي إليه ، كما أن للبصر حداً ينتهي إليه          

أا حمدودة جداً ونطاقها ضيق ، وجماالا قاصرة ، كذلك العقل حمدود أيضاً ، ومما يثبت ذلك الواقع                  
عقل ال يعرفه وال حييط به ، بل وال يتـصوره ، ومـع              التارخيي للعقل البشري ، فكم من أمر كان ال        

مرور الزمن وتقدم العلم املادي متكن العقل البشري من إدراك تلك األمور والقبول ا ، وقابلية العقل                 
للتطور وللتقدم من أظهر األدلة على قصوره ، ونقصانه عن حد الكمال ، فالواجب على الباحـث                 

ات العقلية ملنت حديث نبوي يتفق أهل احلديث على صحته ، أن            حني تنقدح يف ذهنه بعض املعارض     
يشك أوالً يف سالمة تلك املعارضات ، ويدقق بإمعان يف صحتها ، ويعرضها على احملكات العلميـة                 
املعاصرة الدالة على حدود العقل ، وإمكانية دخول اخلطأ ، والوهم ، والغلط عليه ، ويف مثل هـذا                   

 مقالة أهل الكالم ، فوجدم يقولون على اهللا ما ال           - رمحك اهللا    - تدبرت   وقد: (( يقول ابن قتيبة    
يعلمون ، ويعيبون الناس مبا يأتون ، ويبصرون القذى يف عيون الناس ، وعيـوم تطـرف علـى                   

، واإلنصاف واجب   ١١٤)) ، ويتهمون غريهم يف النقل ، وال يتهمون آراءهم يف التأويل            ١١٣األجذاع
  .    خذ ، وفيما يدع على املسلم فيما يأ

 اإلنكار العقلي أسهل من اإلثبات ؛ ألن املنكر يصدر يف نفيه عن عدم العلم ، ولذا يقرر العلماء                   - ٢
 ، مث إن اإلنكار العقلي هو يف حقيقتـه نفـي ،         ١١٥أن أكثر اجلهل إمنا يقع يف النفي ال يف اإلثبات           : 

إن العلم يتقدم باإلثبات ال بالنفي واإلنكـار ،         : والنفي ال يزداد ؛ ألنه موقف سليب ، ومن هنا قيل            
  .وإدراك هذه احلقيقة أدت بكثري من علماء الغرب إىل االعتراف ببعض الظواهر الغريبة على العقل 

 مكانته يف عقيدة املسلمني ، وله       ، وللنيب         وعلماء احلديث مدار عملهم على أحاديث النيب        
هو رسول من رب العاملني ، ويتلقى الـوحي ، وأحـاط بعلـوم              عليه الصالة والسالم خصائصه ، ف     

ومعارف أطلعه اهللا عليها مل حيط ا إي إنسان عادي ، وكل هذا يعطي أحاديثه الصحيحية اليت قـد                   
   ١١٦.يستبعدها العقل خصوصية معينة ؛ لقوة احتمال أن تكون من أمور الغيب 

شري ال يسلم من التـأثر بـاألهواء واألعـراف           املعايري العقلية ليست واحدة بل إن العقل الب        - ٣
والعادات ، ولذا كانت أحكام العقل خمتلفة يف كثري من القضايا ، مما يؤدي لالضـطراب والتنـازع              
والتناقض ، مع أن املرجع يف ذلك كله للعقل ، ويف تقرير هذه احلقيقة يقول أحد العلماء املنـافحني                   

وقد كان جيب مع ما يدعونه من معرفة القياس         : (( ن قتيبة   عن منهجية أهل احلديث ، وهو اإلمام اب       

                                                           
   ) .١٨٧ / ٢(   مناقب الشافعي للبيهقي ١١٢
  .  أي النخل ١١٣
   ) .١٢ص (   تأويل خمتلف احلديث ١١٤
   ) .١٢٥-١/١٢٤(   اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ١١٥
   ) .٢٧٦ص ( سنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي للسباعي   انظر ال١١٦
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، وإعداد آالت النظر ؛ أن ال خيتلفوا كما ال خيتلف احلُساب ، واملُساح واملهندسون ؛ ألن آلتهم ال                   
تدل إال على عدد واحد ، وإال على شكل واحد ، وكما ال خيتلف حذاق األطباء يف املاء ، ويف نبض                

ائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد ، فما باهلم أكثر الناس اختالفاً ، ال جيتمع                 العروق ؛ ألن األو   
 أن ننتقل عن أصـحاب      - رمحك اهللا    -ولو أردنا   . . . اثنان من رؤسائهم على أمر واحد يف الدين         

احلديث ونرغب عنهم إىل أصحاب الكالم ونرغب فيهم ؛خلرجنا من اجتماع إىل تشتت ، وعن نظام                
  .١١٧))  ، وعن أنس إىل وحشة ، وعن اتفاق إىل اختالف إىل تفرق

  ! فإىل أي عقل يكون التحاكم ؟
  ! وكيف حيتكم إىل شيء يتفاوت ، ويتباين ، ويتصف بالنسبية زماناً ، ومكاناً ؟

     إن األخذ بالنقد العقلي للمتون سيفتح باب املعايري الذاتية ، وجيعلها هي السائدة ، وسيجين على                
 املوضوعية ويقضي عليها ، ويف هذا بال شك جناية على السنة النبوية ، وهـدم ألسـسها ،                   املعايري

وتقويض ألركاا ، فأحدهم يثبت حديثاً ، واآلخر ينفيه بناء على مقاييس عقله وهـواه ، وتـصبح             
ثون سداً هلذه   قواعد متييز املقبول من املردود يف السنة باً للفوضى اليت ال ضابط هلا  ، وهلذا رأى احملد                 

الذريعة ، ونظراً لكثرة مفاسد هذا النوع من النقد ، اتفق أئمة النقد احلديثي على غلق هذا البـاب ،                    
  .وال شك أن هذا منهم مراعاة ملآالت األفعال ونتائج التصرفات 

ر سلمنا أن النقد العقلي للمتون احلديثية الصحيحة مض       :      ويبقى تساؤل مهم أن جنيب عنه ، وهو         
مبكانة السنة وحجيتها ، وسلمنا لكم بأن التوسع يف عرض كل حديث على القرآن غري مستقيم ملـا                  

  تقدم ، ولكن ملاذا مل يتوسع احملدثون يف نقد املنت احلديثي مبنت حديثي آخر ؟
اجلمـع  : " إن من أهم ركائز املنهج احلديثي العمل بقاعدة         :      ولإلجابة عن هذا السؤال ، نقول       

، كما قرر ذلك الشافعي وأمحد بن حنبل وابن خزميـة           "  األحاديث املختلفة مقدم على الترجيح       بني
، وبناء على هذا ، مل يتسرع علماء احلديث يف احلكم مبعارضة منت آلخر ـر وجـود                  ١١٨وغريهم  

مـن  اشتباه يف أن أحدمها خيالف اآلخر ، بل مادام اجلمع ممكناً بتأويل سائغ غري متكلف فهـو أوىل                   
  .احلكم بتصحيح أحدمها ، وتضعيف اآلخر 

     ولكنهم يف تطبيق هذه القاعدة متفاوتون ما بني متوسع يف اجلمع ، وما بني متحفظ ، و إظهـار          
هذه احلقيقة حيتاج الستعراض العديد من النصوص اليت وقع فيها خالف بينـهم يف تـضعيفها ، أو                  

لنكارة ، ولعل هذا يكون حبثنا القادم إن شاء اهللا يف           تصحيحها بسبب احلكم على املنت بالشذوذ أو ا       
  .نقد املنت احلديثي ، واهللا أعلم 

  .     وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

                                                           
   ) .١٤ - ١٣ص (  تأويل خمتلف احلديث ١١٧
  ) .٤٣٢ص(، والكفاية ) ٣/٢٠(، ومسائل صاحل بن أمحد  ) ٣٤٢ - ٣٤١ ، ٢٨٥ ٠ ٢٨٤ص (  انظر الرسالة للشافعي ١١٨
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  الخاتمة

 ظهر لنا من خالل هذا البحث ، أن الزعم بأن كتب الرجال والعلل قد خلت من نقد املـنت ،                     - ١
  . كان املقصود ذا النفي العموم كما هو ظاهر عبارة الدكتور الدميين غري صحيح علمياً إذا

 الوقوف على نصوص تطبيقية عدة يظهر منها جبالء أن نقد املنت كـان              - حبمد اهللا    - تيسر لنا    - ٢
  .ركناً من أركان العملية النقدية لدى علماء اجلرح والتعديل يف حكمهم على الرواة 

ال أئمة اجلرح والتعديل يف نقد سند احلديث ، ال يعين وجود جتاهل لنقـد                إن االعتماد على أقو    - ٣
املنت ، إذ احلكم على الراوي من قبل أولئك األئمة أو بعضهم على األقل هو نتيجة ملخصة لعمليـة                   
نقدية من أهم أركاا النظر يف مدى سالمة متون ذلك الراوي ، وعليه فإن اعتماد الباحث احلـديثي       

مثالً يف تضعيف حديث ما ، ال يعين        " منكر احلديث   " أن فالناً   : ن حنبل ، أو البخاري      على قول اب  
جتاهل نقد املنت ؛ ألن الراوي ما وصف مبثل ذلك الوصف يف الغالب إال لوجود مرويات منكـرة يف               

  .متونه 
  :ملة  إن أسباب نقد املنت احلديثي عند أئمة اجلرح والتعديل ،  ال خترج عن ثالثة يف اجل- ٤
 املخالفة أي تعارض املنت احلديثي مع ظاهر القرآن ، أو تعارضه مع منت حديثي آخر صحيح                 -) أ  ( 

  .، أو معارضته لإلمجاع ، أو معارضته لرأي الراوي األعلى 
  . التفرد -) ب ( 
  . االضطراب -) ج ( 
 الـسنة النبويـة      إن أئمة اجلرح والتعديل ، بل وعلماء احلديث قاطبة ، يضيقون مبدأ عـرض              - ٥

الصحيحة على القرآن ؛ ألما يرون أن الكل وحي من اهللا ، وأن السنة إذا كانت صـحيحة وفـق                    
شروط الصحة عند أهل احلديث ، ال ميكن أن تعارض القرآن ، بل هي إما مبينة مله ، أو خمصصة                    

  اخل . . لعامه ، أو مقيدة ملطلقه 
ء احلديث عامة ، ال يرون فتح باب النقد العقلي للمتـون ؛              إن أئمة اجلرح والتعديل ، بل علما       - ٦

  .  ألن مفاسده أكثر من مصاحله ، كما وضحناه يف حمله 
     ويف اخلتام فإننا نوصي ببحث بعض املوضوعات املتعلقة بنقد املنت ؛ لكوا ذات أثر إجيايب ، ومل                 

  :نقف على من حبثها بصورة جيدة ، وهي 
  . ألفاظ اجلرح أثر نقد املنت يف  -
  مراتب علماء اجلرح والتعديل من حيث العناية بنقد املنت من حيث الكثرة والقلـة ، والتـشدد                   -

  .اخل. . والتساهل  
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 أيوجد اتفاق بني علماء احلديث املتقدمني يف األخذ بنقد املنت أم هناك اجتهادات متنوعة يف التطبيق      -
  ، وما حدود تلك االجتهادات ؟

قد املنت يف االختالف الواقع بني علماء اجلرح والتعديل يف كثري من الرواة ؟ وعليه فهل                 هل يؤثر ن   -
ميكن االعتداد مبعيار العناية بنقد املنت بوصفه أحد املرجحـات عنـد تعـارض أقـوال النقـاد يف                            

  أحد الرواة ؟
لرد والتوقـف والتأويـل ،       مواقف العلماء يف الفكر اإلسالمي حني يستشكلون متناً حديثياً بني ا           -

وعالقة ذلك باملتشابه ، وعالقته بقضية تعارض النقل والعقل ، ومثار تلك املواقـف عـرب التـاريخ                  
  .لالعتبار منها يف حتقيق مآالت األفعال ونتائج التصرفات  

  


